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 النشاط االقتصادي يف ليبيا القدمية
 منُذ عصور ما قبل التاريخ حىت هناية العصر الفينيقي

 
 محد حسني الشريفأعمران أ.        

 دلرقبجامعة ا                                                          
 :ادلقدمة

، واليت سبتد حدودىا من يتناوؿ ىذا البحث أنواع األنشطة االقتصادية يف ليبيا القديبة
فًتة عصور ما  ، منذ  اإىل رأس صولويس على احمليط األطلسي غربً  اضفاؼ هنر النيل الغربية شرقً 

 قبل التاريخ وحىت العصر الفينيقي.
، من اويهدؼ ىذا البحث إىل دراسة األوضاع االقتصادية اليت كانت عليها ليبيا قديبً  

 البيئة اعبغرافية يف ربديدىا.  حيث  فبارسة اغبرؼ االقتصادية ودور
ومن أسباب اختيار اؼبوضوع: رغبة الباحث يف دراسة اغبياة االقتصادية يف ليبيا  

وؿباولة تصحيح بعض اؼبعلومات عن تاريخ ليبيا القدًن، وتتمثل إشكالية الدراسة يف  ،القديبة
 صر الفينيقي.النشاط االقتصادي لليبيا القديبة منذ عصور ما قبل التاريخ وحىت الع

 ويقـو ىذا البحث على العديد من التساؤالت، منها: كيف كانت األوضاع االقتصادية  
للصحراء الكربى يف عصور ما قبل التاريخ؟ وما طبيعة اغبياة فيها؟ وىل كاف ؼبوضوعات الفن 

ناخية اليت مرت هبا الصحر  الصخري عبلقة باغبياة اليومية االقتصادية؟ وما
 
اء؟ وىل التقلبات اؼب

عن اؼباء والكؤل  اأو أهنا كانت قبائل من البدو الرّحل حبثً  عرفت القبائل الليبية حياة االستقرار؟
لقطعاهنا؟ وإىل أي حد أسهمت البيئة اعبغرافية يف التأثَت على النشاط االقتصادي عند القبائل 

 ؟ الليبية؟ وما أنواع األنشطة االقتصادية اليت مارستها القبائل الليبية
يف اإلجابة عن األسئلة السابقة ما يفتح لنا الباب على معطيات موضوعية للتعرؼ 
على تاريخ ليبيا القديبة من جوانبو االقتصادية، كما يبكن الوصوؿ إىل فرضية الدراسة، وىو دور 

 البيئة اعبغرافية يف ربديد األنشطة االقتصادية لئلنساف القدًن. 
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 ىذه الورقة البحثية إىل ؿبورين أساسيُت نبا: وإلثبات ىذه الفرضية مت تقسيم
يدرس دور البيئة اعبغرافية يف ربديد األنشطة االقتصادية من خبلؿ الفن  احملور األول:

ناخية اليت مرت هبا منطقة الصحراء عرب األزمنة 
 
الصخري، وتتبع التطور اغبضاري والتقلبات اؼب

 اعبيولوجية اؼبختلفة.
 :أيتأنواع األنشطة االقتصادية كما ييتناوؿ  احملور الثاين:

عند القبائل الليبية من حيث أنواع اغبيوانات وطرؽ الصيد  حرفة الصيد .الا أو 
 واألسلحة اليت استعملت للصيد.

 حرفة الرعي وأنبيتها االقتصادية.  .اثانيا 
حرفة الزراعة، من خبلؿ أنواع اؼبزروعات من حبوب وأشجار، وكذلك األدوات  .اثالثا 

 ستخدمة يف الزراعة وطرؽ الري.اؼب
حرفة التجارة، من حيث أنواع السلع اليت تاجرت فيها القبائل الليبية، والطرؽ  .ارابعا 

 التجارية اليت كانت سبر بليبيا القديبة.
واد اؼبستخدمة فيها وتطورىا حرفة الصناعة، من خبلؿ أنواع الصناعات واؼب .اخامسا 

 .فًتة الدراسة خبلؿ
مع التحليل ما أمكن ذلك، كما  ، ىذا البحث اؼبنه  التارىبي السرديوقد اتبعت يف 

اعتمدت يف ىذا البحث على العديد من اؼبصادر اؼبادية األثرية، ومنها النقوش الكتابية 
(Inscriptions)، ولوحات الفن الصخري (Graffiti،) جانب النصوص التارىبية اليت   ىلإ

ثل ىَتودوت يف كتابو الرابع، وبليٍت، ولوكاف، وفارو كتبها اؼبؤرخوف اإلغريق والروماف م
وسيكبلكس، وبعض اؼبراجع الثانوية اليت تتناوؿ جوانب من اؼبوضوع، وكذلك بعض الدوريات 

دراسة وربليل ما احتوتو ىذه اؼبصادر من معلومات ومناقشتها وتفسَت  العلمية. وسأحاوؿ
 دالالهتا االقتصادية واستخبلص النتائ  منها.
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 :احملور األول: البيئة اجلغرافية
إف البيئة اعبغرافية من دوف اإلنساف ال قيمة اقتصادية ؽبا، فهي تستمد قيمتها   

االقتصادية من النشاط الذي يزاولو اإلنساف على مسرحها، فقد استطاع أف يسخر البيئة 
 الزراعة واستئناس اغبيواف. فبارسة حرفة وقبح يف ،ػبدمتو

لئلنساف  اوحدودً  اناخية، إذ أف البيئة تضع قيودً اؼبادي يتأثر بالظروؼ فالنشاط االقتص 
الذي يعيش فيها ال يستطيع أف يتعداىا، فهي تفرض عليو إىل حٍد كبَت أسلوب اؼبعيشة اليت 

واؼباء، وفبارسة الزراعة يرتبط بوجود الًتبة اػبصبة واؼباء،  ئليرتبط بوجود الك بلً يعيشها، فالرعي مث
رض قلة األمطار على اإلنساف اؽبجرة واالررباؿ من مكاف إيل آخر. يف حُت أف خصوبة بينما تف

ناخ على  ،ا(1)ناخية ذبعلو أكثر استقرارً اؼبالًتبة ووفرة اؼبوارد اؼبائية ومبلءمة الظروؼ 
 
وإف تأثَت اؼب

سارات ، فهو وبدد م(2)اغبياة االقتصادية أشد قوة وسطوة من عوامل البيئة اعبغرافية األخرى
    التطور اغبضاري غبياة اإلنساف ويؤثر على قدراتو وتصرفاتو.

من  ،لقد تأثرت األوضاع االقتصادية يف ليبيا القديبة بالبيئة اعبغرافية من حيث  نشأهتا   
ناخ، ىذا باإلضافة إىل احمليط االجتماعي الذي عاشتو اعبماعات البشرية تضاريس وم

فيو نشاطو االقتصادي،  عاء اؼبادي الذي ينشأ فيو اإلنساف ويزاوؿفالبيئة اعبغرافية ىي الو ،فيها
يس هبا فالطبيعة اليت ل ،فالتضاريس من أىم العناصر اليت تؤثر يف النشاط االقتصادي ألي ؾبتمع

؛ ومن ىنا (3)اتساعد على قياـ ؾبتمعات أكثر استقرارً  -بلً مث-جباؿ وتتمتع بسهوؿ خصبة 
                                                 

-141ص        ـ،1999تبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، يسري اعبوىري، جغرافية اؼبوارد االقتصادية، مك -1
142. 

 الفتح اإلسبلمي ىلرب األقصى، من البدء إشارؿ أندري جولياف، تاريخ مشاؿ أفريقيا، تونس، اعبزائر، اؼبغ -2
 .16ـ، ص1978 ، الدار التونسية للنشر، تونس،3: مزايل، البشَت بن سبلمة، ط ؿبمد ، تعريب:"ـ647"
رات جامعة ، منشو 1: بكر مصباح تنَته، تطور الفكر السياسي يف العصور القديبة والوسطي، ط -3

 .35-34 ص ـ،1994قاريونس، بنغازي، 
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يف نشاط اإلنساف االقتصادي وأسلوب تفكَته  اومؤثرً  الً فعا ادورً يتبُت أف للبيئة اعبغرافية 
، ويبدو أنو كلما زاد تقدـ اإلنساف (1)وحضارتو فهي تشكل حياتو وثقافتو ودرجة ربضره

اغبضاري زادت إمكانيات سيطرتو على البيئة والتحكم فيها. ويف ليبيا تباينت مظاىر التضاريس 
ن خبلؿ ما ورد عند الكتاب التقليديُت أثناء وصفهم من منطقة إىل أخرى، ويتضح ذلك م

لليبيا القديبة. وعلى كل حاؿ يبكن التمييز بُت ثبلث مناطق: وىى اؼبنطقة الساحلية اليت سبتد 
، احىت احمليط األطلسي غربً  اعلى طوؿ سواحل البحر اؼبتوسط يف مشاؿ ليبيا من هنر النيل شرقً 

وسهوؿ واسعة امتدت من مدينة   ،، وأودية خصبةوىي عبارة عن ىضاب متوسطة االرتفاع
شحات  - Ceriny)  ( وحىت مدينة قوريٌتConstantine اقسنطينة حالي   - Cirta) (2)كَتتا
(، وقد ساعدت ىذه السهوؿ على استقرار اعبماعات البشرية وفبارسة األنشطة االقتصادية، احالي  

اؼبنطقة الساحلية، وتضم الواحات واألودية  وخاصة الزراعة، أما اؼبنطقة الداخلية فتقع جنوب
منطقة اعبنوب وتضم ما يعرؼ اليـو بالصحراء الكربى اليت تغطي اعبزء  اواؼبرتفعات اعببلية، وأخَتً 

 اوقد شكلت جسرً  ،(3)األكرب من مساحة ليبيا الكلية، وتشكل اعبزء األوسط من الصحراء األفريقية
و تتخلل ىذه ، (4)ًن ىي غرب أوروبا وأفريقيا االستوائية وآسيابُت ثبلث مناطق مهمة من العامل القد

                                                 

 ، منشورات مركز جهاد الليبيُت، طرابلس،1: غبفيظ فضيل اؼبيار، اغبضارة الفينيقية يف ليبيا، طعبد ا -1
 .12، صـ2001

( syphaxكَتتا؛ وتعرؼ اليـو باسم قسنطينة باعبزائر وكانت أحدي عواصم اؼبلك سيفاكس )  مدينة -2
ة دخلت ضمن أمبلؾ ملك نوميديا أثناء اغبرب البونية الثاني "ـ .ؽ 203"ملك نوميديا الغربية، وىف عاـ 

ضد يوغرتا، وأصبحت من أىم اؼبدف النوميدية يف  الشرقية مسينيسا، وكانت مقر للجالية الرومانية أثناء حروهبم
 ـ،2007، عهد اؼبلك يوبا األوؿ، ينظر: عبد العزيز عبد الفتاح حجازي، روما وأفريقيا، مكتبة األقبلو اؼبصرية

   .24ص
 :"، ؾبلة آثار العرب، العددالليبية يف عصور ما قبل التاريخ الصحراءبوعلي شرؼ الدين، "خلف هللا يس أ -3
 .4ص ـ،1991، مصلحة اآلثار، طرابلس،2
، 10، 9 :عددال ،، ؾبلة آثار العرب"ثرية والتارىبية للجنوب الصحراويحوؿ األنبية األحسن الشريف، " -4

 .13، صـ1997،مصلحة اآلثار، طرابلس
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األودية اعبافة اليت كانت يف  الصحراء بعض السبلسل اعببلية والسهوؿ اؼبكسوة باغبصى، وبعض
ودلت الشواىد اعبيولوجية على أف الصحراء ، (1)ئيـو من األياـ ؾباري ألهنار دائمة اعبرياف

غزيرة األمطار، وتع  بالنباتات واغبيوانات  (2)لوجي البلويستسُتالليبية كانت يف الزمن اعبيو 
وقد مرت  ،(4)الذين كانوا ينعموف حبياة مستقرة على أرض دائمة اػبضرة واػبصوبة (3)والبشر

منطقة الصحراء أثناء ىذه اؼبرحلة بعصور فبطرة تكونت خبلؽبا حبَتات كثَتة وأهنار ال تزاؿ آثارىا 
اضر، ودليل ذلك بقايا عظاـ اغبيوانات اليت مت العثور عليها يف الصحراء واضحة حىت الوقت اغب

وقد مت العثور ،(6)( والزراؼMastadon) (5)مثل الكركداف والتماسيح وأفراس البحر واؼبستدوف
على عظاـ فيلة وسباسيح يف منطقة تيبسيت، وىو دليل على أف ىذه اؼبنطقة كانت تغطيها 

ومن الشواىد اعبيولوجية اليت تدؿ على أف الصحراء ،(7)ات استوائالغابات وتعيش فيها حيوان
يف الزمن اعبيولوجي البلوستيسُت كانت غزيرة األمطار تكوف نوع من الًتبة معروؼ باسم 

                                                 

دار صادر، بَتوت،  ، منشورات اعبامعة الليبية،1: ، طلطيف ؿبمود الربغوثي، التاريخ اللييب القدًنعبد ال -1
 .27، صـ1971

وسبيز بتغَتات مناخية  ،واستمر طيلة مليوف سنة االزمن اعبيولوجي البلويستسُت؛ بدء قبل مليوف سنة تقريبً  -2
وىو بذلك يضم عصور ماقبل  ،4 :لسابق، صاؼبرجع ا ،حادة. ينظر: خلف هللا يس أبوعلي شرؼ الدين

 التاريخ.
 .4اؼبرجع نفسو ص  خلف هللا يس أبوعلي شرؼ الدين، -3
، ـ2013 بنغازي، ، وزارة الثقافة واجملتمع اؼبدين1: ط عبدالعزيز الصويعي، تاريخ اغبضارة الليبية القديبة، -4
 .25ص
وىو حيواف نبايت وقد عثر علي كومة عظاـ لو يف  اؼبستدوف؛ حيواف حبجم الفيل ولو أربعة أنياب طويلة -5

نظر: عبد اللطيف ؿبمود الربغوثي، ييف متحف السرايا اغبمراء بطرابلس،  اصحراء سرت، وىي معروضة حالي  
 .28ص  اؼبرجع السابق

 ـ،2009، ، دار األصالة، طرابلس1: ، طؿبمد علي عيسى، اعبذور التارىبية لسكاف اؼبغرب القدًن -6
 .55، 54ص
، للمراحل اؼبطرية واعبمودية بأفريقيا"، تاريخ أفريقيا العاـ، منشورات اليونسكو اإلطار الزمٍترشيد سعيد، " -7

 .382ـ، ص1980، باريس، اليونسكو
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( واؼبوجودة اآلف يف اؼبناطق اعبافة وقد وجد ىذا النوع من الًتبة بطبقات  Latriet) (1)البلتريت
كوس واألودية احمليطة هبا، وىو دليل علي أف ىذه اؼبنطقة تعرضت ظبيكة يف سلسلة جباؿ األكا 

يف تتبع اغبياة اغبيوانية يف  اأف الفن الصخري ساعد كثَتً  فًتة طويلة لكميات غزيرة من األمطار،
ناخية اليت حدثت فيها

 
فهذا الفن مل يظهر فجأة  (2)الصحراء وقدـ دالئل مهمة عن التقلبات اؼب

مع تطور اغبياة اليومية يف الصحراء ومع تطور الفكر البشري، فهو عمل رمزي  اوإمبا ظهر تدرهبيً 
جسده  اإلبداعي إف الفن الصخري نوع من التعبَت،(3)يدؿ على أشياء واقعية عاشها اإلنساف

اإلنساف القدًن على السفوح الصخرية داخل الكهوؼ وخارجها، وىي ظاىرة عاؼبية تكاد تراىا 
وتعود  ،لقدًن وإف اختلفت مضامينها وأعمارىا الزمنية من مكاف إيل آخريف أغلب دوؿ العامل ا

رت بواكَته يف جنوب ببلد الغاؿ عندما ظه "سنة ؽ.ـ 130333" أقدـ أثار ىذا الفن إيل كبو
ويبدو أف الصحراء الليبية يف عصر ،(4) احاليً  "سبانيا"أوشبو اعبزيرة االيبَتية  "افرنسا حاليً "

الستقرار اعبماعات البشرية، خاصة وأف أوروبا يف ىذا العصر  امناسبً  امكانً كانت  البلوستيسُت
ومل يستمر اغباؿ على ما ىو عليو فقد ،(5)تعرضت إىل زحف جليدي غطي معظم أراضيها

تعرضت الصحراء الليبية إيل انقبلب م ناخي يف الزمن اعبيولوجي اغبديث اؽبولوسُت حيث 
 ؼ خاصة يف الشماؿ األفريقي أدي أيل تكوف الصحاريشهدت منطقة الصحراء تزايد اعبفا

        .(6)وانقراض الغابات وىجرة اإلنساف واغبيواف
                                                 

عبد الفتاح ؿبمد وىيبو،   البلتريت؛ تربة ضبراء اللوف ترتفع فيها نسبة اغبديد نتيجة لغزارة األمطار. ينظر -1
 .45، صـ1980، ، بَتوتالنظرية والتطبيق، دار النهضة العربية اعبغرافية التارىبية بُت

 .36، اؼبرجع السابق، صعبد اللطيف ؿبمود الربغوثي -2
 .11، صـ1974 ،بغداد ،مطبعة النعماف ،1 :ج ،تاريخ الفن العراقي القدًن ،ؿبمد حسن جودي -3
 ،"ليبية من خبلؿ لوحات الفن الصخري"اؼبضامُت اغبضارية والبيئية القديبة للصحراء ال ،إبراىيم موسي -4

 .173، صـ1995 ،بنغازي ،جامعة قاريونس ،19 :العدد ،ؾبلة كلية اآلداب
 ،بنغازي ،منشورات اعبامعة الليبية ،1 :ج ،تاريخ ليبيا يف عصور ما قبل التاريخ ،ؿبمد مصطفي بازامة -5

 .82، صـ1973
 .5ص اؼبرجع السابق ،خلف هللا يس أبوعلي شرؼ الدين -6
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واليت كانت  ومن خبلؿ معامل السطح يف ليبيا القديبة تبُت لنا مواقع استقرار اإلنساف القدًن، 
ية خاصة يف األودية ، وكذلك يف اؼبناطق اعبنوباوغربً  اسبتد بامتداد سواحل البحر اؼبتوسط شرقً 

 ،(1)والواحات اليت تتوفر فيها اؼبقومات االقتصادية مثل اؼبياه الناذبة عن األمطار أو العيوف
والدليل على ذلك الشواىد األثرية الناذبة عن نشاط اإلنساف مثل األدوات اغبجرية اليت وجدت 

اقتصادي بشري يف منطقة  يف العديد من اؼبواقع األثرية الصحراوية، وىي دليل على وجود نشاط
فوجود  ،كما يدؿ تنوع تلك األدوات على استخدامها يف ؾباالت متعددة  ،الصحراء اغبالية

كما استخدمت يف   ،دليل قاطع على فبارسة حرفة الصيد - بلً مث-السهاـ اغبجرية  رؤوس
ة اليت اغبروب بُت السكاف، ومن جانب آخر فإف األعداد اؽبائلة من النقوش والرسـو الصخري

على التغَت اؼبناخي الذي طرأ  امهمً  بلً انتشرت يف مناطق متفرقة من الصحراء الليبية تقدـ دلي
الظروؼ اؼبناخية اليت كانت سائدة يف تلك الفًتات  على منطقة الصحراء، ويبكن القوؿ: إف

  .عن الظروؼ اليت نعيشها اليـو يف الصحراء اتامً  االزمنية زبتلف اختبلفً 
 أنواع األنشطة االقتصادية :ثايناحملور ال

 د:الصي .الا أو 
حصولو على الطعاـ الذي كاف يتمثل فيما  من األشياء اليت كانت تشغل فكر اإلنساف القدًن

إف توفر اغبيوانات الربية يف ليبيا بأعداد كبَتة دفع سكاهنا إىل فبارسة حرفة .(2)يصطاده من حيوانات
ياة االقتصادية للجماعات البشرية، حيث أشار اؼبؤرخ من مصادر اغب االصيد اليت تعد مصدرً 
الظباء واأليائل )) للحيوانات اليت تعيش يف ليبيا، وىي  "ؽ.ـ414-414"اإلغريقي ىَتودوت 

 ،(3)(( ...وبقر الوحشي واغبمَت والظباء الوحشية والثعالب والقنافذ والكباش الربية وأبناء آوى والنمور
                                                 

 ،ـ1998، بَتوت ،دار اؼبلتقى والطباعة والنشر ،تطور اؼبدف والتخطيط اغبضري ،علي اؼبيلودي اعمورة -1
 .147-146 ص
 ،مصلحة اآلثار ،2 :العدد ،ؾبلة آثار العرب ،"، "تأمبلت يف فن الرسم على الصخورعياد موسى العوامي -2

 .9-8ص ،ـ1991 ،طرابلس
 ،بنغازي ،منشورات جامعة قاريونس ،1: ط ،ة ؿبمد اؼبربوؾ الدويبترصب ،الكتاب الرابع ىَتودوت، -3

 ."192" ؼ ،ـ2003
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واليت ،(1)بأنو عامر بالغابات احاليً  ة"مسبلت" (Hill of the Gracesووصف ىَتودوت تل اغبساف )
ويبدو أف الظروؼ اؼبناخية اليت كانت سائدة يف ،(2)تشبو يف الوقت اغباضر مناطق السافانا األفريقية

ليبيا أثناء العصور اغبجرية شكلت بيئة مبلءمة لعيش ىذه اغبيوانات بسبب الغطاء النبايت، حيث 
وقد أكدت الدراسات ،ا(4)ـ( بأف األشجار اػبضراء يف كل لييبLucan - 11-11) (3)ذكر لوكاف

حرفة  األثرية اليت أج ريت يف بعض مناطق ليبيا أنو يف األلف السابعة ؽ.ـ امتهن سكاف ليبيا القديبة
كما بينت لنا الرسـو الصخرية  ،(5)وذلك من خبلؿ ما عثر عليو من أدوات وأسلحة صيد ،الصيد
أفراس النهر واألسود والفيلة والنعاـ واػبنازير، وإىل جانبها  صور اغبيوانات الربية مثل: من اكثَتً 

ويرتدوف مبلبس جلدية وأقنعة من  ،صور الصيادين وبملوف يف أيديهم الرماح والفؤوس اغبجرية
كما  ،(6)جلود اغبيوانات كاف يستخدمها الصيادوف للتمويو على اغبيوانات قبل اصطيادىا

الرسـو الصخرية األدوات اؼبستخدمة ىف الصيد، ومنها: الشباؾ واغبراب اغبجرية والنباؿ أظهرت 
 .(7)والرماح واؽبراوات

                                                 

 ."175" ؼ ىَتودوت، اؼبصدر السابق -1
، عبد الرضبن اعجيلي مراجعة: فؤاد الكعبازي ،عمر الباروين ترصبة، ،تادرارات أكاكاوس ،فابريتشو مورى -2

 .33ـ ص1988، طرابلس ،مركز جهاد الليبيُت ضد الغزو اإليطايل
: اغبرب األىلية، ينظر عبد ن مؤلفاتوم ،"ـ65-39"لوكاف، فيلسوؼ وشاعر روماين عاش يف الفًتة من  -3

 .52ـ، ص1970، دار النهضة العربية، بَتوت، "ط. د"اللطيف أضبد علي، مصادر التاريخ الروماين، 
4  - Lucan, The Civil War, V.C.L. IX 

، منشورات مركز جهاد الليبيُت "ط. د"، ترصبة جاد هللا عزوز الطلحي، ؽبويةج. كامب، الرببر الذاكرة وا -5
 .14ـ، ص2005للدراسات التارىبية، طرابلس، 

 ـ،1967، مكتبة الفرجاين، طرابلس، 1:ىنري لوت، لوحات تسيلي، تعريب: ونيس زكي حسن، ط -6
 .207، 205، 108ص
، اؽبيئة اؼبصرية "ط .د"ـ،  .قرف السابع والقرف الرابع ؽأضبد عبد اغبليم دراز، مصر وليبيا فيما بُت ال -7

 .44ـ، ص2000العامة للكتاب، 
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، ومن الطبيعي أف تكوف حرفة (1)ونشاىد يف نقوش أخرى صيادي النعاـ والزراؼ
هتا وذلك بسبب تنوع اغبيوانات الربية فيها وكثر  ،الصيد من اغبرؼ الرئيسية يف ليبيا القديبة

ناخ ؽبا ويتضح ذلك من الرسـو والنقوش اليت ترجع إيل عصور ما قبل التاريخ، و 
 
ومبلءمة اؼب

 إىل "1133"وسبتد من سنة  ،وقد أ ِطلق عليها عصر الصيادين ،تتزامن مع الفًتة اؼبناخية الثالثة
نهر حيث أظهرت صور اغبيوانات اؼبفًتسة مثل األسود والتماسيح وأفراس ال "ؽ.ـ1133" سنة

 ،وقد ع رؼ ىذا الدور بدور اغبيوانات االستوائية، وىو أقدـ أدوار الفنوف الصخرية ،(2)والفيلة
، مثل الفيل (3)وقد صورت فيو حيوانات ربتاج إىل مصادر مائية دائمة وغابات وحشائش كثَتة

ؼبدة  وذلك ألنو يرعى ،من اغبشائش إلطعامو يف اليـو الواحد "1ميلُت"الذي وبتاج إىل مساحة 
ويبكن االستعانة بالرسـو الصخرية اليت وجدت على ضفاؼ  ،(4)شباين عشرة ساعة يف اليـو

وقد صورت لنا  ،الكثَت من األودية إلثبات أف الصحراء كانت غزيرة األمطار يف العصور القديبة
 .(5)ىذه الرسـو العديد من حيوانات الصيد مثل الزراؼ والنعاـ يف مناطق جباؿ األكاكوس

                                                 

، ؿباضرات يف تاريخ ليبيا القدًن، طألرجب عبد اغبميد ا -1 ،   بنغازي ،منشورات جامعة قاريونس ،3: ثـر
  .29ص ،ـ1998

 .6اؼبرجع السابق ص  ،خلف هللا يس أبوعلي شرؼ الدين -2
 ،إبراىيم أضبد أؿبمد اؼبهدوي :ترصبة وتعليق ،دليل الفن الصخري يف الصحراء الليبية ،وسباوؿ جراتسي -3
 .30ـ، ص 2008، منشورات جامعة قاريونس ،1: ط
 ،ؾبلة معهد البحوث والدراسات األفريقية ،"ألفريقي ودوره يف اغبروب القديبةالفيل ا، "فوزي مكاوي -4

 .212، صـ1977، القاىرة  ،6 :العدد
النقائش والرسـو الصخرية يف  ،"مصادر اؼبياه يف النشاط الزراعي يف إقليم اؼبدف الثبلثة" ،سعيد علي حامد -5

ـ، 1997 ،طرابلس ،اؼبؤسبر الثالث عشر لآلثار، اؼبنطقة العربية للًتبية والثقافة والعلـو ،يف الوطن العريب
 .176ص
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 ،(1)(ب ،أ -2ظهرت لنا رسـو جبل أحجاز الظباء والفهود كما يبُت لنا الشكل )رقم وأ
ومن جانب  ،(2)ونشاىد يف رسـو جباؿ تسيلي ثبلثة من أفراس النهر يطاردىا صياد يف قارب

وحيوانات أخرى كثَتة،  ،صيد األسود (3)آخر صورت لنا النقوش اؼبصرية يف لوحة الصبلية
. كما (4)األقواس، ويزينوف شعورىم بالريشة، وىو دليل على أهنم ليبيوفوصيادين وىم وبملوف 

أف اعبزية من ببلد التحنو كانت سبعمائة )) النقوش اؼبصرية يف زمن اؼبلكة حتشبسوت  تذكر
 .(5)(( سن فيل

وىذه األدلة األثرية تؤكد وجود ىذه اغبيوانات بأعداد كبَتة يف ليبيا، كما كاف استئناس      
ب من العوامل اليت ساعدت على انتشار حرفة الصيد، وأظهرت الرسـو الصخرية العديد من الكبل

 ايف أشكاؽبا مع كبلب الصيد اؼبعروفة حاليً  اوىي تتشابو كثَتً  ،مشاىد الصيد بواسطة كبلب الصيد
ة اؼبصرية اغبادية عشر  فقد أظهرت لنا النقوش اؼبصرية اليت ترجع إيل عصر األسرة باسم السلوقى،

الصيد يف لوحة للصيد بعض أظباء الكبلب اليت استخدمها الليبيوف يف  "ؽ.ـ 1214-2112"
ويرى أحد الباحثُت أف ليبيا   ،(6)(( ومعناه كلب الصيد "وإبقور، "ومعناه الغزاؿ "باىك)) "ومنها 

                                                 

وىو من مواقع الفن الصخري  ،"كم140"ويبعد عنها حبوايل  يقع جبل أحجاز يف جنوب الزنتاف -1
وحيوانات  اوغزالنً  اووبتوي ىذا اؼبوقع على مباذج متعددة من النقوش الصخرية اليت سبثل أبقارً  ااؼبكتشفة حديثً 

 .بل الباحثدراسة ميدانية من قِ  ،متوحشة
 .205ىنري لوت، اؼبرجع السابق، ص -2
 ،مراجعاينظر : حسن عبد العايل  .من وجهُت ىي لوحة حجرية ربتوي على مشاىد للصيد :الصبلية -3

دار أماين  ،1: ط ،العبلقات الليبية الفرعونية منذ عصور ما قبل األسرات وحىت بداية حكم الليبيُت ؼبصر
 .22، صـ1989 ،دمشق،للطباعة والنشر والتوزيع

 ،ات جامعة قاريونسمنشور  ،1: ط ،ترصبة : ؿبمد عبد الكرًن الوايف ،اإلغريق يف برقة ،فرنسوا شامو -4
 .27، صـ1990 ،بنغازي

 .36، صـ1950، مطبعة دار الكتب اؼبصرية، القاىرة، 7: ، ج"ط د."سليم حسن، مصر القديبة،  -5
 .39ص ،اؼبرجع السابقسليم حسن،  -6
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ونتيجة  ،(1)كانت مصدر للحيوانات اؼبتوحشة اؼبخصصة للمشاىدة والرياضة يف العصر الروماين
لتوافر ىذه اغبيوانات يف ليبيا مارست القبائل الليبية حرفة الصيد، فاصطاد النسامونيس اغبيوانات 

كما أهنم كانوا "يصطادوف اعبراد وهبففونو يف   ،(2)الربية من أجل اغبصوؿ على جلودىا وغبومها
نت ربمل ، وأما قبيلة اؼبكاي فكا(3)الشمس ويطحنونو مث يضعوف اؼبسحوؽ يف اغبليب ويشربونو"

وىو دليل على امتهاهنا حرفة الصيد، واصطاد اعبرامنت الفهود ،(4)اؼباء يف قرب من جلود اغبيوانات
- Pliny - 11. وقد أشار اؼبؤرخ الروماين بليٍت )(5)واألسود والدببة وصنعوا من جلودىا اؼببلبس

 . (6)الفينيقيُت صيد األظباؾ -فبارسة الليبيُت  ىل( إـ 11
من كل ما سبق ذكره بشأف الرسـو الصخرية أف اغبيوانات الربية اليت   اويبدو واضحً  

أف تعرب عن ذلك من  ىلاألمر الذي أدى بالقبائل الليبية إ ،كانت تعيش يف ليبيا كثَتة ومتنوعة
ويرجع الفضل يف  ،خبلؿ احًتافها غبرفة الصيد اليت تعد إحدى مظاىر نشاطها االقتصادي

د واؼبرعى اػبصب اللذين كانا السبب الرئيسي وراء وجود تلك ناخ اعبياؼبذلك إيل توفر 
  .اغبيوانات بػأعداد كبَتة ومتنوعة

  ي:الرع .اثانيا 
فهي تأيت بعد حرفة اعبمع وااللتقاط  ،تع د حرفة الرعي اػبطوة الثانية يف تطور اإلنساف القدًن

                                                 

إسطفاف كسيل، "حيوانات ونباتات مشاؿ أفريقيا يف العهود العتيقة"، تعريب: ؿبمد التازي مسعود، ؾبلة   -1
 .128ـ، ص1986، جامعة سيدي ؿبمد بن عبد هللا، فاس، 8 :ية اآلداب والعلـو اإلنسانية، العددكل
، "مصادر االقتصاد قبل قدـو االستعمار اإلغريقي"، ترصبة: حامد راشد ابوىدره،  -2 صبلح الدين اضبد زاـر

 .212ص ،ـ1997لعلمية، اؼبركز القومي للبحوث والدراسات ا ،2،1ؾبلة اعبديد للعلـو اإلنسانية، العدد 
 ."172" ىَتودوت، اؼبصدر السابق، ؼ -3
 .162ـ، ص1999، مصلحة اآلثار، طرابلس، 1: داود حبلؽ، عمود السماء، ط -4
 .46ـ، ص1991، دار الفرجاين، طرابلس، 2: تشارلز دانيلز، اعبرمنتيوف، تعريب: أضبد اليازوري، ط -5

6  -  Pliny , Natural Historw, The Loeb Classical Library , Harvard , Univirsity, London , 

1921 , XXXI,8-94.   
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(Food-Collectorsوالصيد )(1)، يت مارسها الليبيوف وت عد من أىم اغبرؼ االقتصادية ال
، وبينما كانت اؼبراعي مشاعة (2)القدماء منذ زمن موغل يف القدـ، وىي اغبرفة الرئيسة لديهم

   ويذكر ىَتودوت أف اعبرامنت ت ريب  ،(3)كانت قطعاف اؼباشية سبتلك بشكل شخصي  ،للجميع
.. ألف قروهنا .إىل األماـمنحنية  ا.. ألف ؽبا قرونً . الثَتاف اليت ترعى وىي مًتاجعة إىل اػبلف)) 

ويعترب إقليم قورينائية من أشهر مناطق الرعي يف العامل القدًن حيث   ،(4)(( ستنغرز يف األرض
كما أظهرت لنا رسـو جبل إحجاز العديد من صور   ،(5)كانت تكثر بو اػبيوؿ واألبقار واألغناـ
خرية اليت ع ثر عليها يف وقد ظهر يف الرسـو الص، (6)(1صور األبقار وذلك كما يف الشكل )رقم 

الذي كاف يبثل الراعي. وتذكر  (7)يف جنوب غرب مزدة اؼباشية واألبقار وإىل جانبها اإلنساف
ؽ.ـ( قد غنم ماشية  1111-1113النصوص اؼبصرية يف حجر بالرمو أف الفرعوف سنفرو )
س ما كما اوضحت لنا بردية ىاري  ،(8)كثَتة من الليبيُت قدرت بنحو عشرة آالؼ ومائة رأس

ؽ.ـ( من ماشية كثَتة العدد من قبيلة اؼبشواش.  2211-2211حصل عليو رمسيس الثالث )
من قبيلة التحنو حيث ظهر يف  "وازى"كما جاء يف لوحة اغبصن والغنائم ما غنمو الفرعوف 

. (9)(( ثبلثة صفوؼ بدا يف الصف األوؿ منها صور ثَتاف وضبَت وغنم على التوايل)) النقش 

                                                 

 .144ص اؼبرجع السابق، يسرى اعبوىري، -1
، الدار اعبماىَتية للنشر 1: أضبد ؿبمد انديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدف الثبلث، ط -2

 .148، 127ـ، ص1993والتوزيع، مصراتة، 
3  - Elmayer, A.f., Tripotania and The Roman Empire, B-C-47. A-D-235, Markz Jihad 

Allibyin, 1997, P210. 

 ".183" ىَتودوت، اؼبصدر السابق، ؼ -4
 .43أضبد عبد اغبليم دراز، اؼبرجع السابق ص -5
 زيارة ميدانية من قبل الباحث. -6
 .129ـ، ص2008وزيع، عماف، ، دار زىراف للنشر والت1: خزعل اؼباجدي، كنوز ليبيا القديبة، ط -7
، اؼبرجع السابق ص -8  .30رجب عبد اغبميد االثـر
 .22سليم حسن، اؼبرجع السابق ص -9
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ؽ.ـ( قد استوىل على أعداد  2124-2111معبد الكرنك أف الفرعوف مرنبتاح )وذكرت نقوش 
وأشار ىَتودوت يف موضع آخر إىل  ،(1)كبَتة من اغبمَت واؼباعز واػبيل والثَتاف من قبيلة الليبو

وخبلؿ الصيف يًتؾ ىؤالء قطعاهنم جبانب : )) نيس اليت كانت ترعى اؼباشية فقاؿقبيلة النسامو 
ومارست قبيلة اؼبكاي الرعي فكانت يف  .(2)(( إىل منطقة أوجلة هبمعوف التمورالبحر ويذىبوف 

، وذكر ىَتودوت أف قبيلة (3)بقطعاهنا احاليً  "غرياف"يف فصل الصيف تذىب إىل جبل وينازا 
وكانت  (4)(( أفضل من صبيع الليبيُت يف قيادة العربات اليت ذبرىا أربعة جياد)) االسبوستاي 

على منتجات حيواناهتا من أصواؼ وجلود وحليب وجنب، كما كانت يف ىذه القبائل تعيش 
وقد صورت لنا الرسـو الصخرية يف جباؿ األكاكوس ، (5)بعض األحياف تقدمها قرابُت لآلؽبة

، ب( والذي يشَت إىل بروز أ - 1مواضيع الرعي وفكرة استئناس اغبيوانات كما يف الشكل رقم )
من قبل عند اعبماعات السكانية يف تلك اؼبناطق، وىى اؼبتمثلة ظاىرة اجتماعية مل تكن معروفة 

 .(6)يف مرحلة االستقرار النسيب ونشوء التجمعات السكانية
كما وصفت لنا بردية   ،(7)وصورت لنا رسـو جبل زنككرا حيوانات الرعي مثل األبقار

                                                 

، "العبلقات الليبية اؼبصرية حىت تأسيس األسرة الثانية والعشرين الليبية"، ؾبلة  -1 رجب عبد اغبميد االثـر
 .174ـ، ص1984بيُت، طرابلس، ، مركز جهاد اللي"6"، السنة 1 :البحوث التارىبية، العدد

 ."172" ىَتودوت، اؼبصدر السابق، ؼ -2
، منشورات مركز جهاد الليبيُت، طرابلس، 1: عبد اغبفيظ فضيل اؼبيار، اغبضارة الفينيقية يف ليبيا، ط -3

 .56ـ، ص2001
 ."170" ىَتودوت، اؼبصدر السابق، ؼ -4
 .54ص اؼبرجع السابق، فابريتشيو موري، -5

6  - Elmayer, A.f., Op. Cit, P210 

سامل ؿبمد عبدهللا ىويدي، اغبضارة اعبرمية، اؼبركز الوطٍت للمحفوظات والدراسات التارىبية، طرابلس،  -7
 .152ـ، ص2010
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 ,Rameses -III)اؼباشية كثَتة العدد اليت غنمها الفرعوف رمسيس الثالث (1)ىاريس

B.C.1192-1165) ن قبيلة اؼبشواش وحلفائها، واليت ق در عددىا بألف وثبلشبائة وتسعة م
 "41112" وسبعمائة وواحد وعشرين اواثنُت وأربعُت ألفً  ،رأسا من اؼباشية "2111" وطبسُت

 "ؽ.ـ 1111 -1111" كما صور لنا معبد الفرعوف ساحورع  ،(2)رأسا من اغبيوانات األخرى
 .(3)كبَتة من الثَتاف واألبقار والغنم واغبمَت واؼباعز  ادادً أنو غنم أع
وما صورتو الدالئل األثرية بشأف وفرة  ،ويبلحظ فبا سبق ذكره من النصوص التارىبية 

وىذا ما  ،حيث اؼبراعي اػبصبة ،وبأعداد كبَتة أف البيئة كانت مبلءمة ااغبيوانات يف ليبيا قديبً 
حيث شكلت ىذه اغبرفة أساس  ،رسة حرفة الرعي على أوسع نطاؽإىل فبا دفع الليبيُت القدماء

وساعدىم يف ذلك  ،كبَتا على تربية اغبيوانات  افقد اعتمدوا اعتمادً  ،القاعدة االقتصادية ؽبم
 .وفرة اؼبراعي وخصوبتها

وقامت على حرفة الرعي بعض الصناعات الصغَتة اليت ارتبطت هبذه اغبرفة مثل صناعة األلباف   
 .(4)الصوؼوغزؿ 

  ة:الزراع .اثالثا 
أف اإلنساف القدًن عاش  "ؽ.ـVarro - 221-11"ذكر اؼبؤرخ الروماين فارو 

مرحلتُت قبل معرفة الزراعة، سبثلت األوىل يف اعتماده على ما ذبود بو الطبيعة من منتجات زراعية 
ؼ ىذه اؼبرحلة واليت صبعها من األشجار الربية وكذلك صيد اغبيوانات، وتع ر  ،دوف تدخل منو

                                                 

وقد جاء فيها تفاصيل عن  ،بردية ىاريس وثيقة كتبت على أوراؽ الربدي ترجع إىل عهد رمسيس الثالث -1
 ،: أضبد أمُت سليمينظر أعماؿ يف اعبانب السياسي والديٍت واالقتصادي وما قاـ بو من ،حياتو السياسية

  ـ،1989 دار النهضة العربية، بَتوت، إيراف، العراؽ، مصر، ،دراسات يف تاريخ الشرؽ األدىن القدًن
 .338-337ص
 .146،اؼبرجع السابق صحسُت عبد العايل امراجع -2
 .45ص أضبد عبد اغبليم دراز، اؼبرجع السابق -3
 .148ص يسرى اعبوىري، اؼبرجع السابق -4



 اط االقتصادي يف ليبيا القدميةالنش                                     الثاينالعدد  -جملة كلية اآلداب 

___________________________________________________________ 

211 

 

الرعوية، واؼبرحلة  باعبمع والصيد، وأما اؼبرحلة الثانية فهي استئناس اغبيوانات وتع رؼ باؼبرحلة
وت عد ىذه اؼبرحلة ثورة يف تاريخ البشرية، حيث سبكن  ،(1)الثالثة مرحلة االستقرار ومعرفة الزراعة

وقد  ،(2)اط االقتصادي القدًناإلنساف خبلؽبا من السيطرة على الطبيعة اليت سبثل أساس النش
يف ؾباؿ الزراعة، ومن الدالئل األثرية  احضاريً  اشهدت ليبيا منذ العصر اغبجري اغبديث تطورً 

على ذلك الرسـو والنقوش الصخرية اليت توضح الفؤوس اغبجرية اليت كاف يستعملها الليبيوف 
يف مدينة   اعصر اؼبعادف ؿبراثً كما صورت لنا نقوش   ،(3)القدماء يف ما يعرؼ بالزراعة اليدوية

والذي أدَّى ابتكاره إىل سرعة إقباز العمل، وزراعة مساحات أكرب من الزراعة اليدوية،  ،(4)كَتتا
إيل جانب ذلك عرؼ الليبيوف  ،(5)وساعد على التوسع الرأسي يف الزراعة بتجديد خصوبة الًتبة
بأنفسهم بواسطة حباؿ يربطوهنا  استخداـ احملراث اػبشيب يف حراثة األرض وكانوا هبرونو

 .(7)على الثَتاف (6)بأكتافهم، مث تطورت الطريقة إىل شد النَت

                                                 
1  - Varro, M.T., On Agriculture, The Loeb Classical Library  First printed, 1934, 11, 6,  

1-2. 

 ، ىدى عبد السميع حجازي، مراجعة:كافُت رايلي، الغرب والعامل، ترصبة: عبد الوىاب ؿبمد اؼبسَتي -2
 .49ـ، ص1985الرسالة، الكويت، ، دار مطابع "ط د."فؤاد زكريا، 

، 1عبد هللا سعيد شيبوب، "اغبضارة الليبية منذ أقدـ العصور"، ؾبلة العلـو االجتماعية واإلنسانية، العدد  -3
 .269ـ، ص1995، اؽبيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، 1 :السنة

اليونسكو،  ،، جُت أفريك2: ج ،"ط د."جيهاف ديزان ، "الرببر األصليوف"، تاريخ أفريقيا العاـ،  -4
 .443ـ، ص1985

   ـ،1981، دار النهضة العربية، بَتوت، "ط د."ؿبمد رياض، اإلنساف دراسة يف النوع واغبضارة،  -5
 .441-439ص
معجم  -: جرباف مسعود، الرائد اؼبقرونُت غبراثة األرض، ينظر ىو اػبشبة اؼبعًتضة يف عنقي الثورين :النَت -6

 .1541ـ، ص 1964بَتوت،  علم للمبليُت،لغوي، دار ال
 .443ص جيهاف ديزان ، اؼبرجع السابق -7
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اليت كانت تتحرؾ حبرية  (1)وكانت ملكية األراضي يف ليبيا ملكية مشاعة عبميع القبائل  
 حيث األمطار الغزيرة واألراضي اػبصبة اليت يزرعوهنا ويًتكوهنا حىت ،تامة من مكاف إىل آخر

 .(2)موسم اغبصاد
أراضي قبيلة التحنو تقع يف أقصى شرؽ  بلً فمث ،ولكن كاف لكل قبيلة موطن خاص هبا 

وأما الليبو فقد سكنوا ىضبة  ،بينما تقطن قبيلة التمحو الواحات الغربية من مصر ،ليبيا 
 نوسوسبتد أراضي قبيلة االدروماخيداي من مصر حىت بلو  ،"ااعببل األخضر حالي  " مارماريكا

، يف حُت احالي   "شحات" وتقطن قبيلة االسبوستاي يف منطقة قوريٌت، اغبالية "سيدي الرباين"
، بينما سبتد أراضي قبيلة اؼبكاي (3)تقع أراضي قبيلة النسامونيس حوؿ خلي  سرت والواحات

أما و ، (4)إىل منطقة ما قبل الصحراء اوتصل جنوبً  ،احىت لبدة الكربى غربً  امن خلي  سرت شرقً 
، يف حُت تنتشر قبيلة احاليً  "قابس"قبيلة أكلة اللوتس فكانت أراضيها حوؿ خلي  تكاباي 

( أف قبائل اللوتوفاجي كانوا Scylacisويذكر سكيبلكيس ) .(5)اؼبوري على سواحل األطلسي
 ،يبلكوف أراضي زراعية كبَتة يف إقليم اؼبدف الثبلثة تنت  كميات كبَتة من القمح والشعَت والزيت

 "فزاف"كما وصف اعبرامنت بأهنم أثرياء ويبلكوف أراضي زراعية خصبة وشاسعة يف إقليم فزانيا 
 .(6)احالي  

ومن الواضح أف  ،ويبدو أف ملكية األراضي كانت مشاعة بُت أفراد القبيلة الواحدة 
فقد كانت  وأما إقامتها.لكل قبيلة رقعة جغرافية ؿبددة تتحرؾ فيها وسبارس حرفة الزراعة البعلية

                                                 

، جامعة الفاتح، 1: . ورمنقنت، تاريخ واليات مشاؿ أفريقيا الرومانية، ترصبة: عبد اغبفيظ اؼبيار، طى ب. -1
 .102ـ، ص1994طرابلس، 

، اؼبؤسسة 1 :يبة"، ؾبلة تراث الشعب، العددؿبمد علي عيسى، "الليبيوف القدماء يف اؼبصادر التارىبية القد -2
 .43ـ، ص2002العامة لئلعبلـ اعبماىَتي، طرابلس، 

عبد السبلـ ؿبمد شلوؼ، "دراسات يف تاريخ ليبيا القدًن، قبيلة النسامونيس" ؾبلة قاريونس العلمية،  -3
 .160ـ، ص1991منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ، 2، 1العدد 

4  - Bates, O, Op. Cit, P91. 

 ."173-168" ىَتودوت، اؼبصدر السابق، ؼ -5
6  - Scylacis Caryandensis , Periplus , Geographlci  Graeci Minores , Paris , 1882,I,109. 
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ويف العصر الفينيقي كانت ملكية  ،بالبحث عن األمطار واألراضي اػبصبة مؤقتة ألهنا مرتبطة
 وقد أشار ،(1)مقابل حصة يف اإلنتاج تصل إيل نصفو اويتم استغبلؽبا زراعيً  ،األراضي للدولة

 (2)نة سنفبأ( مت العثور عليو يف معبد اإلؽبة تانيت يف مستوط4نقش فينيقي كما يف الشكل )رقم 
كاف يبلك مساحات من   -أف احد اؼبزارعُت يدعي نعيم بعل ىلإ- احالي   "قرية الفريشيحة"

 .(3)وهبا خزانات مياه ومعاصر زيتوف وأعداد كبَتة من قطعاف اؼباشية ،األراضي ومزرعة مفتوحة
 ،(4)عرفة بالزراعةوقد كانت القبائل الليبية القاطنة يف إقليم نوميديا أوؿ القبائل الليبية م     

 .يعود إيل احتكاؾ ىذه القبائل بسكاف مدينة قرطاجة -على األرجح  -أف السبب يف ذلك 
 "اثريب"وقد جاءت أوؿ إشارة إىل الزراعة الليبية القديبة يف النصوص اؼبصرية يف لوحة 
 تعود إىل اليت توضح أف اؼبلك مرنبتاح قد انتصر على الليبيُت وهنب حقوؽبم وـبازف اغببوب اليت

وعندما دخل الليبيوف مرتزقة يف اعبيش اؼبصري كانوا يأخذوف إقطاعيات زراعية مقابل  ،رئيسهم
وىو دليل على معرفتهم الزراعة، إذ يرى أحد الباحثُت أف ليبيا عرفت زراعة  ،(5)أجورىم النقدية 

لشعَت كانا ويرى باحث آخر أف القمح وا ،(6)زراعة القمح والشعَت قبل وصوؿ الفينيقيُت إليها
 احالي   "طرابلس" يف ليبيا وكذلك أشجار الزيتوف اليت انتشرت يف ضواحي أويا اينمواف بريً 

 .(1)، وأف الليبيُت عرفوا تلقيم ىذه الشجرة قبل ؾبيء الفينيقيُت إىل ليبيا(7)"قوريٌت"و
                                                 

 .165، صاؼبرجع السابق ،عبد اغبفيظ اؼبيار -1
زيارة ميدانية من  .كم  "25"تقع جنوب شرؽ مدينة لبدة الكربى حبوايل  ،مستوطنة فينيقية زراعية ،سنفبأ -2
 بل الباحث.قِ 

3  - Abduihafid F. Eimayer " A new Neo- Punic  inscription  from the region of Lepcis 

Magna" Libyan  Studies Volume 39, 2008,p.164 

 .36، صاؼبرجع السابق ،عبدالعزيز عبد الفتاح حجازي -4
 .46ص د عبد اغبليم دراز، اؼبرجع نفسوضبأ -5
، شركة كتب الشرؽ "ط د."عبد اؽبادي شعَتة، مراجعة طو حسُت،  :ج. كونتو، اغبضارة الفينيقية، ترصبة -6

 .307ـ، ص1948الشرؽ األوسط، 
الزروؽ  و:عبد القادر مصطفى احمليشي، راجع :سة يف اعبغرافيا الطبيعية، ترصبةىلموت كانًت، ليبيا درا -7

 .91ـ، ص2002، طرابلس، ، مركز جهاد الليبيُت1: مصباح السنوسي، ط
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ناخ من حيث غزارة األمطار وخصوبة الًت  اونرجح الرأي الثاين نظرً    
 
بة واليت  ؼببلءمة اؼب

يف مبو احملاصيل الزراعية واألشجار من دوف تدخل اإلنساف، ويف ىذا الصدد أشار  اكانت سببً 
: "أرض   بلً قائ "اوادي كعاـ حالي  "ىَتودوت إىل أف موطن قبيلة اؼبكاي هبرى فيو هنر كينيبس 

وب وال ؽبا اسم النهر نفسو فهذه األراضي شبيهة بأفضل األراضي يف إنتاج اغبب )) كينيبس
.. وعطاء .اتشبو بقية ليبيا ألف الًتبة فيها تكوف سوداء وتروى بعيوف ال زبشى اعبفاؼ أبدً 

 .. فهي تنت  ثبلشبائة ضعف يوسربيدس.البذور يف ىذا اؼبكاف يساوي عطاءىا يف األرض البابلية
ضيهم ذات . ويف ىذا النص دليل على معرفة قبيلة اؼبكاي حرفة الزراعة، وأف أرا(2)" ((بنغازي"

ببلد اإلغريق،  صيتها ىف . وقد اشتهرت أراضي اؼبكاي خبصوبتها حىت ذاعاخصوبة كبَتة جدً 
ؽ.ـ 124وقرر ابن ملك أسربطة دوريوس تأسيس مستوطنة إغريقية يف أراضي اؼبكاي سنة 

 .(3)ولكن اؼبكاي سبكنوا من طرده دبساعدة قرطاجة
وأشجار لبيل  تل ملحي بو ماء ) )كما يصف ىَتودوت موطن اعبرامنت فيقوؿ عنو:  
 .(4) (( .. ويزرعوف الًتبة بعد أف يبسطوىا فوؽ اؼبلح. كثَتة ومثمرة
ويستنت  من ىذه النصوص أف اعبرامنت كانوا على معرفة بالزراعة، حيث غرسوا  

ببلد أف  أشجار النخيل، وقاموا بعبلج الًتبة اؼباغبة بردمها بالًتبة الصاغبة للزراعة، كما ذكر بليٍت
وقد واجو اعبرامنت ، (5)اعبرامنت مغطاة بأشجار النخيل وسبورىا كبَتة اغبجم وحلوة اؼبذاؽ

                                                                                                                         

 .443جيهاف ديزان ، اؼبرجع السابق، ص -1
 ."198" ىَتودوت، اؼبصدر السابق، ؼ -2
، اعبامعة الليبية، 2 :عبد اللطيف ؿبمود الربغوثي، "أقواؿ ىَتودوت عن ليبيا"، ؾبلة كلية الًتبية، العدد -3

 .174ـ، ص1971
 ".183" ىَتودوت، اؼبصدر السابق، ؼ -4

5  - Pliniy, Natural, History, V.L.C.L, Harvard university, London, IV, XXXII. 
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اؼبستجدات البيئية اليت سادت موطنهم من تغَتات من اخية مثل اعبفاؼ، فاخًتعوا نظاـ الري 
 . (2)اليت تعتمد يف تغذيتها على مياه الينابيع (1)"الفجارات"الصناعي 
ونبات التيلة الذي استخدـ يف  (3)ت أشجار الرماف والتُت واللوزكما غرس اعبرامن 

يذىبوف إىل منطقة أوجلة )) وأشار ىَتودوت إىل النسامونيس بأهنم  ،(4)الصباغة والشعَت والذرة
 ،(5)(( مثمرة ليجمعوا التمور، حيث أشجار النخيل ىناؾ يف كل مكاف بكثرة وصبيعها تكوف 

رفة النسامونيس للزراعة وفبارستها، حيث إف أشجار النخيل ويف ىذا النص ما يدؿ على مع
وذلك من حيث  الغرس والري والتنظيف. كما  ،ربتاج إىل عناية فائقة قبل اف تصبح مثمرة

اشتهرت ضواحي مدينة لبدة الكربى موطن اؼبكاي بغرس أشجار الزيتوف، ويتضح ذلك من 
اليت تقدر بثبلثة  "ؽ.ـ41"ها عاـ علي "ؽ.ـ44-231"الغرامة اليت فرضها يوليوس قيصر 

كما   ،(6)امليوف شجرة زيتوف تقريبً  مبليُت رطل من الزيت، وق درت ىذه الكمية بأهنا إنتاج
حىت توباكتس  اوامتدت شرقً  ،انتشرت أشجار الزيتوف يف وادي زمـز وضواحي أويا وصرباتو

ذه األشجار أطبلؿ معاصر ، والدليل األثري على انتشار ى(7)ومنطقة قرزة احالي   "مصراتة"
وتبُت من خبلؿ الدراسات العلمية اليت أجريت على بعض  .الزيتوف اليت تنتشر يف تلك اؼبناطق

األودية الكربى يف منطقة سرت مثل وادي العامرة وىراوة، اتضح أف اؼبزارعُت الليبيُت قد 

                                                 

 ىلتربط ؾبموعة من اآلبار االرتوازية ألجل إيصاؿ اؼبياه إ شبكة من القنوات ربت األرض ،الفجارات -1
ليت هبا العديد من الفتحات الرئيسية ا ،"كم  2" إىل "ـ500"ويًتاوح طوؿ ىذه الشبكة من  ،اغبقوؿ الزراعية

 .154اؼبرجع السابق ص  ،: سامل ؿبمد عبدهللا اىويدي، ينظريبلغ عمقها عشرة أمتار
 .153-152و صنفس -2
 .80ص تشارلز دانيلز، اؼبرجع السابق -3
ـ، 1969، دار اؼبصرايت، طرابلس، 1: ؿبمد سليماف أيوب، جرمة من تاريخ اغبضارة الليبية، ط -4
 .217ص
 ."172" ، ؼ118ص ىَتودوت، اؼبصدر السابق -5

6  - Elmayer, A.F., Tripotania and The Roman Epire, pp190-192.    

 .61د.ي.ىاينز، اؼبرجع السابق ص -7
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الكثَت من اعبدراف متطورة يف ؾباؿ الري الزراعي، حيث مت تشييد  ااستخدموا تقنيات وطرقً 
واغبواجز اغبجرية اليت يصل ارتفاعها إىل نصف مًت، وتتخللها فتحات من أجل توجيو اؼبياه 

 .(1)لغرض الري الزراعي والتحكم يف مياه الفيضاف
وأما خبصوص النباتات واألشجار الربية اليت استفاد منها الليبيوف يف الغذاء والعبلج    

ـو الذي أشار إليو ىَتودوت بأنو ينمو يف اؼبناطق اؼبمتدة من فكاف من أشهرىا نبات السلفي
 ا، وقد است خدـ يف عبلج كثَت من األمراض إىل جانب استخدامو علفً (2)قوريٍت إيل خلي  سرت

باإلضافة إيل أشجار اللوتس اليت يذكر بليٍت أف أحسن أنواعها حوؿ إقليم سرت  ،للحيوانات
ولوهنا يتغَت عدة مرات  ،وأهنا يف حجم حبة الفوؿ ،اؼبذاؽووصف شبارىا بأهنا حلوة  ،الكربى

كما أشار   ،(3)قبل النضوج، وأهنا ت ستخدـ يف عبلج آالـ اؼبعدة ودباغة اعبلود وصباغة األقمشة
سبر عجيب يصرؼ آكلو عن االىتماـ برؤية وطنو وزوجتو )) ىومَتوس إىل شبار اللوتس فقاؿ : 

شبرة اللوتس تساوي يف حجمها التوت : )) ر اللوتس فقاؿووصف ىَتودوت شبا ،(4)(( وأوالده
 .(5)(( ا.. من ىذه الثمرة نبيذً .الربي، وتشبو يف الطعم التمر، كما يصنع اللوتوفاجي

أف أراضي ليبيا تنت   ـ( Leo Africans - 2414-2111وذكر ليو األفريقي ) 
، وىو على (6)مثل اللوز وؽبا مذاؽ ،فاكهة ت عرؼ باسم حب العزيز، وىي تنمو ربت األرض

                                                 

، اؼبؤسسة العامة 1 :، العدد3: ؿبمد علي عيسى، "الفن يف منطقة مشاؿ أفريقيا"، ؾبلة تراث الشعب، ج -1
 .40-39، ص1992لئلعبلـ، طرابلس، 

 ."169"السابق، ؼ ىَتودوت، اؼبصدر  -2
3  - Pliniy, Natural, History , IV, XXXI, XXXII. 

ـ، 1974ىومَتوس، األوذيسة، ترصبة :عنربة سبلـ اػبالدي، د.ط، دار العلم للمبليُت، بَتوت،  -4
 .100ص
 ."177" ؼ ىَتودوت، اؼبصدر السابق -5
 :وؿبمد األخضر، ج صبحية : ؿبمد ، وصف أفريقيا، ترصب"ليو األفريقي"اغبسن بن ؿبمد الوزاف الفاسي  -6
 .91ـ، ص1982، منشورات اعبمعية اؼبغربية، دار الغرب اإلسبلمي، بَتوت، 2: ، ط2 :ج
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أف اللوتس كاف من األشجار اؼبنتشرة بكثرة يف ا ، وىكذا يبدو واضحً "الًتفاس"الكمأ  األرجح
 ليبيا، وأف القبائل الليبية قد اعتمدت عليو يف الغذاء.

 ارة:التج .ارابعا 
لقد كاف ؼبوقع ليبيا دور مهم يف السيطرة على الطرؽ التجارية يف العصور القديبة،  

، ومن الطرؽ التجارية اليت ؽبا أنبية اقتصادية (1)وخاصة اليت تربط البحر اؼبتوسط بأواسط أفريقيا
، والطريق الواصل بُت طيبة يف مصر (2): الطريق التجاري الذي يربط ببلد اعبرامنت بإقليم دارفور

أنو مكنها من  ذلك،، كما كاف للبحر اؼبتوسط دور مهم يف ذبارة القبائل الليبية(3)وواحة أوجلو
، فصدَّرت إىل جزيرة كريت العاج وبيض النعاـ والسلفيـو والثَتاف، واستوردت (4)االتصاؿ بأوروبا

وكاف شبة تبادؿ ذباري سري بُت قرطاجة والقبائل الليبية يف السلفيـو  ،واستوردت منها الفخار
ليبية للطرؽ . وقد أوضحت الرسـو الصخرية يف جباؿ األكاكوس لنا ريادة القبائل ال(5)والنبيذ

وذلك قبل استقرار الفينيقيُت يف اعبزء الغريب من  ،التجارية ونقل السلع االستوائية منذ زمن طويل
 وىو أمر يدؿ على وجود عبلقة ذبارية ،كما ع ثر على بيض النعاـ يف مقابر األتروسكيُت  ،(6)ليبيا
كما لعب الليبيوف دور   بينهم وبُت القبائل الليبية اليت استوردت منهم األواين اؼبعدنية. ذبارية
حيٌث كانت مصر تستورد من القبائل الليبية  ،(7)أواسط أفريقيا ومصر التجاري بُت الوسيط

                                                 
1  - Bates, O, op, cit, p101. 

، ؿباضرات يف تاريخ ليبيا القدًن، ص -2  .39رجب عبد اغبميد األثـر
 .124ص ىَتودوت، اؼبصدر السابق -3
 .17ص السابقأضبد ؿبمد انديشو، اؼبرجع  -4
، 7صاحل ونيس عبد النيب، "ليبيا وجذورىا اغبضارية والثقافية اؼبوغلة يف القدـ، ؾبلة اآلثار العربية، العدداف  -5
 .33ص ،ـ1994-3، مصلحة اآلثار، 8، 7
 .112اؼبرجع السابق ص  ،سامل ؿبمد عبدهللا ىويدي -6
، 2 :ص اؼبصرية "، ؾبلة البحوث التارىبية، العددالناجي اغبريب، "اغبضارة الليبية القديبة من واقع النصو  -7

 .124ـ، ص1993، مركز جهاد الليبيُت، طرابلس، "14"السنة 
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وسة من العاج يف معبد مدينة والدليل على ذلك العثور على قطع مق ،والعاج(1)الزيت واؼباشية
ات ذبرىا الثَتاف من كما كانت قبيلة النسامونيس تقـو بنقل السلع يف عرب  ،(2)اؼبصرية  "لبن"

.وكذلك كانت قبيلة (3)السفن اليت ترسو على الشواطئ الليبية إىل اؼبناطق الداخلية من أفريقيا
اعبرامنت تقـو بدور الوسيط التجاري بُت أواسط أفريقيا واؼبناطق الشمالية من ليبيا. ومن السلع 

 (4)يل واعبلود واألصواؼ واألخشاباألفريقية اليت كانت ذبلبها القوافل الليبية : الذىب وسن الف
(، والذي Carbyncte) وريش النعاـ واؼبلح واألحجار الثمينة مثل حجر العقيق (4)واألخشاب

، وشكل العاج (5) (Ho karchdonios lithosأطلق عليو اإلغريق اسم اغبجر القرطاجي )
آلؽبة وعقود ألنبيتو، حيث كاف ي ستخدـ يف صناعة سباثيل ا اسلعة رئيسة يف ذبارة اعبرامنت نظرً 

وقد أمد اعبرامنت القرطاجيُت باألقمشة  ،(6)االزينة واألكواب واألختاـ، ولذلك كاف شبنو مرتفعً 
 - اأيضً  -والذي كاف يصدر إىل مصر  ،"النظروف"واألسلحة ومعدف القصدير وحجر اؽبماتايت 

حيث كاف ي ستخدـ يف التحنيط
الفينيقية يف  أىم سلعة تاجر فيها اعبرامنت مع اؼبدف ولكن، (7)

وقد  ،(8)يف مشاؿ أفريقيا ىي الرقيق من األثيوبيُت الذين استخدمتهم قرطاجة يف أعماؿ الزراعة
 ،(1)مع القرطاجيُت (9)أشار ىَتودوت إىل القبائل الليبية اليت مارست ما يعرؼ بالتجارة الصامتة

                                                 

، اؼبرجع السابق -1  .219ص صبلح الدين زاـر
 .47، اؼبرجع السابق صأضبد عبد اغبليم دراز -2

3  - Bates, O, op. cit., pp104-105. 

 .59ق صاؼبيار، اؼبرجع الساب فضيل عبد اغبفيظ -4
 .67ـ، ص1966،كماؿ عبد العليم، دراسات يف تاريخ ليبيا القدًن، اؼبطبعة األىلية، بنغازي  ىمصطف -5

6  - Pliny,Natural, History,VIII,X,13. 

 .236ص اؼبرجع السابق فابريتشيو موري، -7
 .216ؿبمد سليماف أيوب، اؼبرجع السابق ص -8
بوضع سلعهم التجارية على الشاطئ يف منطقة أعمدة ىرقل  التجارة الصامتة،كاف القرطاجيوف يقوموف -9

وما أف ترى القبائل الليبية الدخاف حىت يأتوا إىل  امث يركبوف يف سفنهم ويرسلوف دخانً  ،"جبل طارؽ" ىَتاكليس
مث ينسحبوف بعيدا عنها، ويأيت القرطاجيوف ويفحصوف  اويقوموف دبعاينة السلع ويضعوف شبنها ذىبً  ،الشاطئ
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ؼ وقد استورد الليبيوف الكؤوس واألواين الفضية والسكاكُت والدروع والسيو  ،(1)القرطاجيُت
 .(2)الربونزية من أوروبا

 اكانت مركزً   -اليت تقع يف شرؽ ليبيا- احالي   "جزيرة اؼبراكب"واعبدير بالذكر أف جزيرة ببلتيا   
تقصده القبائل الليبية اليت تقطن إقليم قورينائية من أجل التبادؿ التجاري مع  امهم   اذباري  

 .(3)اؼبصريُت
 الصناعة: .اخامسا 

اغبياة اليومية من صيد وزراعة يف عصور ما قبل التاريخ صناعة  لقد اقتضت ضروريات
 ،"جنوب شرقي زلينت"حيث  ع ثر على مباذج منها يف موقع بئر دوفاف  ،بعض األدوات اغبجرية

وموقع اغبنك قرب الدار البيضاء يف  ،ووادي اؼبردـو وموقع عُت حنش بالقسطنطينة باعبزائر
ى فؤوس يدوية كمثرية الشكل بكهف ىوافطيح باعببل كما مت العثور عل  ،اؼبغرب األقصى
وتعود ىذه الصناعات إيل العصر اغبجري القدًن  ،وسيدي منصور بتونس ،األخضر يف ليبيا

  .(4)األسفل
ومع ،غَت أهنامل تكن ىي الوحيدة ،وقد بقيت الصناعات اغبجرية ىي الصناعة األصلية  

ويف العصر اغبجري اغبديث سبيزت  ،مرور الزمن مت استخداـ العظاـ والقروف يف صناعة األدوات
وىي طريقة الصقل  ،الصناعات اغبجرية من أدوات وأسلحة دبهارة عالية أضافت طريقة جديدة

                                                                                                                         

وإذا كاف غَت ذلك  ب فإذا تبُت ؽبم أنو مساوي لقيمة السلع أخذوه وغادروا تاركُت السلع يف مكاهنا،الذى
 ."196" ؼ اؼبصدر السابق،،ىَتودوت،وال يظلم أي منهم اآلخر. ينظر فيقوموف دبعاودة الكرة مرة أخرى،

 ".196"ؼ  ،اؼبصدر نفسو -1
2  - Bates, O, op. cit., p103. 

 .35، صؿباضرات يف تاريخ ليبيا القدًن ،ثـرألد ارجب عبد اغبمي -3
، بغداد ،وزارة الثقافة واإلعبلـ ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،الوطن العريب يف العصور اغبجرية ،تقي الدباغ -4

 .22-20ص ،ـ1988
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 ،(1)كما عرؼ اإلنساف يف ىذا العصر صناعة اآلنية الفخارية  ،القديبة من طريقة التشظية الً بد
قامت عليو العديد من  اوأما يف العصر الفينيقي فكانت اؼبنتجات الزراعية واغبيوانية مصدرا مهمً 

فقد مت العثور يف إحدى اؼبزارع الفينيقية اؼبفتوحة  ،الصناعات اليت من أنبها صناعة عصر الزيتوف
قدرت  يةعلى مصنع لعصر الزيتوف وبوي تسع معاصر، بقدرة إنتاج (2)يف ىنشَت سيدي ضبداف

 .وىو يشبو اجملمع الصناعي يف العصر اغبديث ،(3)( لًت يف السنة233.333حبوايل مئة ألف )
وىذا دليل على كثافة زراعة أشجار الزيتوف وانتشارىا يف ليبيا القديبة، كما انتشرت صناعة اعبرار 

حفظ واليت كانت ت ستخدـ يف  ،اػبوايب(-Amphorae-الفخارية الكبَتة اغبجم )األمفورات
وقد ع ثر على كثَت من األواين  ،اؼبواد اؼبصنعة مثل الزيت واػبمر. وصناعة اػبزؼ األضبر

واألقداح، والقدور، واألطباؽ، ،واألدوات اػبزفية اؼبستعملة يف اغبياة اليومية مثل القناديل
ج اؼبصنعة كبَتة من ىذه النماذ   احيث حفظت لنا اؼبقابر البونية يف ليبيا القديبة أعدادً  ،والصحوف

عن العديد من اؼبصابيح الفخارية وأواين الدفن اؼبصنعة ؿبليا  -أيضا-كما مت الكشف   ،(4)اؿبليً 
وإىل جانب ذلك كلو قامت يف ليبيا القديبة صناعة النسي   .(5)يف مقربة القرابُت الفينيقية بصرباتة

بًتبية األغناـ اليت  حيث اشتهرت أراضي هنر كنيبس  ،اليت كانت تعتمد على األصواؼ والكتاف
 (6)كانت تنت  أجود األصواؼ اليت است خدمت يف صناعة اؼببلبس اؼبشهورة باسم كيكيليـو

حيث تكثر الرخويات البحرية  ،ويذكر بليٍت أف انتشار الصبغة األرجوانية يف غريب اؼبدف الثبلث
يح األظباؾ الفينيقيوف صناعة سبل -كما عرؼ الليبيوف   ،اليت تستخرج منها ىذه الصبغة

                                                 

 .61-57ص ،اؼبرجع السابق ،شارؿ اندري جولياف -1
عبد اغبفيظ  ينظر: ،عد عنو حبوايل عشرة كيلو مًتاتويب يقع جنوب قصر الداووف،ىنشَت سيدي ضبداف -2

 .168اؼبرجع السابق ص ،فضيل اؼبيار
 .168اؼبرجع السابق ص ،عبد اغبفيظ فضيل اؼبيار -3
، 4، 3: العدد ،ؾبلة ليبيا القديبة "مقربة اؼباية يف منطقة جنزور يف طرابلس الغرب" عيسى سامل األسود، -4

 .43،49ـ، ص1967-1966، مصلحة اآلثار
 .35ص ؿباضرات يف تاريخ ليبيا القدًن ،رجب عبد اغبميد االثـر -5
 .178ص اؼبرجع السابق ،عبد اغبفيظ فضيل اؼبيار -6
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ويبدو فبا تقدـ أف الصناعة يف ليبيا القديبة قد اعتمدت على اؼبنتجات النباتية  ،(1)وذبفيفها
 وما توفر يف البيئة من مواد طبيعية است خدمت يف الصناعة مثل الطُت وغَته.  ،واغبيوانية

  اخلامتة:
النتائ  من أنبها من خبلؿ دراسة األوضاع االقتصادية القديبة مت التوصل إىل صبلة من 

  ما يأيت:
 "ؽ.ـ1133-1133"إف الصحراء الليبية كانت يف الفًتة اؼبطَتة اليت ترجع إىل  -

 .وتع  دبختلف اغبيوانات واجملموعات السكانية ،غنية باؼبياه والغابات
إف وجود الرسومات الصخرية يف معظم الكهوؼ واألودية اؼبنتشرة يف الصحراء  -

على أف الصحراء، كانت بيئة مبلئمة للحياة النباتية واغبيوانية، و جاذبة  بلً الليبية يعد دلي
 الستقرار اإلنساف.

نقلت لنا الرسومات الصخرية فكرة استئناس اغبيوانات واالستقرار النسيب وظهور  -
 .التجمعات السكانية الصغَتة

اغبياة  وكذلك تتبع ساعد الفن الصخري على تتبع اغبياة اغبيوانية يف الصحراء، -
ناخية فيها.

 
 اؼب

حيث صورت اغبياة اليت كاف  ،سبيزت الرسومات الصخرية بأسلوب ؿباكاة الطبيعة -
 يعيشها اإلنساف يف ذلك الوقت.

كاف للبيئة اعبغرافية اؼبتمثلة يف التضاريس واؼبناخ دوٌر فاعٌل يف ربديد األنشطة -
 االقتصادية يف ليبيا القديبة.

 .فة الليبيُت للزراعة قبل ؾبيء الفينيقيُت للشماؿ اإلفريقيكشفت لنا اؼبصادر معر   -
كاف للقبائل الليبية دوٌر كبٌَت يف ذبارة أواسط أفريقيا فقد لعبت دور الوسيط   -
 التجاري. 

                                                 
1  - Pliny,Natural History ,XXXII ,9.60 , XXXIM , 8.94   
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إف الصناعة يف ليبيا القديبة قد اعتمدت على اؼبنتجات النباتية واغبيوانية، وما توفر  -
  .مت يف الصناعةيف البيئة من مواد طبيعية استخد

 
 

  
وىو مقسم إىل جزئني بسب عوامل التلف،  ،رسم صخري يف جبل أحجاز يوضح الغزال  أ(-1)الشكل رقم 

 .تارخيو إىل األلف الثامنة ق.م ويرجع لدور احليوانات االستوائية أو عصر الصيادين الذي يرجح
 

 
ىو يف حالة قفز، ويرجع إىل دور صخري يف جبل أحجاز يوضح صورة فهد و  رسم ب( - 1)الشكل رقم 

 .احليوانات االستوائية أو عصر الصيادين
 تصوير الباحث 
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 ( 2)الشكل رقم 

 .ترجع إىل دور الرعاة ،رسم صخري يف جبل أحجاز يوضح صورة بقرة
 تصوير الباحث 
 

 
  أ( -3)الشكل رقم                                       

يوضح صورة أبقار، ويرجع إىل دور الرعاة الذي حدد تارخيو من هناية  األكاكوسرسم صخري ملون يف جبال 
 .165ص ادلرجع السابق مصطفى بازامو، نقال عن حممد األلف السادس وحىت هناية األلف الثالث ق.م،
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 ب( -3)الشكل رقم 

ىذه الصورة فكرة كما توضح ،ويرجع ىذا الرسم إىل دور الرعاة،صورة امرأة حتلب بقرة رسم صخري يوضح
 .323ص اجلذور التارخيية لسكان ادلغرب القدمي،حممد علي عيسى،نقال عن ،استئناس احليوانات

 

 
 ( 4)الشكل رقم  

وىو اآلن معروض مبتحف مدينة لبدة ،نقش فينيقي يبني ملكية أحد ادلواطنني ادلدعو نعيم بعل دلزرعة مفتوحة
 .يف جملة الدراسات الليبية ،عبد احلفيظ فضيل ادليار.ذا النقشقام برتمجة ى ،األثري

Abdulhafid F.Elmayer,"Anew Neo-Punic Inscription from the region of 

Lepcis Magna.، 0م1331، 11العدد 
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 :ادلصادر وادلراجع
 :ادلصادر اإلسالمية :الا أو 

وؿبمد  : ؿبمد صبحي،وصف أفريقيا، ترصبة ،"و االفريقيلي"اغبسن بن ؿبمد الوزاف الفاسي  -1
 ـ.1982، منشورات اعبمعية اؼبغربية، دار الغرب اإلسبلمي، بَتوت، 2: ، ط2: األخضر، ج

 :ادلصادر الكالسيكية :اثانيا 
1- Lucan, The Civil War, The Loeb Classical Library,.     

2- Pliny , NATURAL HISTORW, The Loeb Classical Libray , Harvard , 

Univirsity, London 1921 , XXXI,8-94  

3-Scylacis Caryandensis , Periplus , Geographci  Graeci Minores , Paris , 

1882.  

4- Varro, M.T., On Agriculture, The Loeb Classical Library,  First printed, 

1934. 

 : ربةادلصادر الكالسيكية ادلع :اثالثا 
، دار العلم للمبليُت، بَتوت، "ط د."ىومَتوس، األوذيسة، ترصبة :عنربة سبلـ اػبالدي،  -1

 ـ.1974
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 ،منشورات جامعة قاريونس ،1: ط ،ترصبة ؿبمد اؼبربوؾ الذويب،ىَتودوت، الكتاب الرابع -2
 .ـ2003 ،بنغازي

 :القواميس اللغوية :ارابعا 
 .ـ1964 ،بَتوت ،دار العلم للمبليُت ،معجم لغوي -الرائد  ،جرباف مسعود -1

 : ادلراجع العربية: اخامسا 
دار النهضة  إيراف، العراؽ، مصر، ،دراسات يف تاريخ الشرؽ األدىن القدًن ،أضبد أمُت سليم -1

 ـ.1989العربية، بَتوت،
، اؽبيئة "ط .د"أضبد عبد اغبليم دراز، مصر وليبيا فيما بُت القرف السابع والقرف الرابع ؽ.ـ،  -2
 ـ.2000ؼبصرية العامة للكتاب، ا
 ، الدار اعبماىَتية1: أضبد ؿبمد انديشة، التاريخ السياسي واالقتصادي للمدف الثبلث، ط -3

 ـ.1993للنشر والتوزيع، مصراتة، 
منشورات  ،1: ط ،بكر مصباح تنَته، تطور الفكر السياسي يف العصور القديبة والوسطي -4

 .ـ 1994 ،بنغازي ،جامعة قاريونس
وزارة الثقافة  ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،الوطن العريب يف العصور اغبجرية ،دباغتقي ال -5

  .ـ 1988 ،بغداد ،واإلعبلـ
 ،، جُت أفريك2: ، ج"ط د."جيهاف ديزان ، "الرببر األصليوف"، تاريخ أفريقيا العاـ،  -6

 ـ. 1985اليونسكو، 
ىت عصور ما قبل االسرات وح حسن عبد العايل امراجع، العبلقات الليبية الفرعونية منذ -7

 ـ.1989دمشق،  ،، دار أماين للطباعة والنشر والتوزيع1: بداية حكم الليبيُت ؼبصر، ط
 ـ.2008، دار زىراف للنشر والتوزيع، عماف، 1: خزعل اؼباجدي، كنوز ليبيا القديبة، ط -8
 ـ.1999، مصلحة اآلثار، طرابلس، 1: داود حبلؽ، عمود السماء، ط -9
، ؿباضرات يف تاريخ ليبيا القدًن، طألد ارجب عبد اغبمي -10 منشورات جامعة  ،3: ثـر

 ـ.1998قاريونس، بنغازي، 
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 ،تاريخ أفريقيا العاـ ،للمراحل اؼبطرية واعبمودية بأفريقيا" اإلطار الزمٍت" ،رشيد سعيد -11
 ـ.1980 ،باريس ،منشورات اليونسكو

 .ـ1950صرية، القاىرة، ، مطبعة دار الكتب اؼب7: ج ،"ط د."سليم حسن، مصر القديبة،  -12
اؼبركز الوطٍت للمحفوظات والدراسات  ،اغبضارة اعبرمية ،سامل ؿبمد عبدهللا ىويدي -13

 .ـ2010 ،طرابلس ،التارىبية
، منشورات مركز جهاد 1: عبد اغبفيظ فضيل اؼبيار، اغبضارة الفينيقية يف ليبيا، ط -14

 ـ.2001الليبيُت، طرابلس، 
 
  .ـ2007 ،فريقيا، مكتبة األقبلو اؼبصريةأروما و  ،عبد العزيز عبد الفتاح حجازي -15
 ،وزارة الثقافة واجملتمع اؼبدين ،1: ط ،تاريخ اغبضارة الليبية القديبة ،العزيز الصويعي عبد -16

 .ـ 2013 ،بنغازي
 ،دار النهضة العربية ،اعبغرافية التارىبية بُت النظرية والتطبيق ،عبد الفتاح ؿبمد وىيبة -17

 .ـ1980 ،بَتوت
، دار النهضة العربية، بَتوت، "ط. د"طيف أضبد علي، مصادر التاريخ الروماين، عبد الل -18

 ـ.1970
دار  ،منشورات اعبامعة الليبية ،1: ط ،التاريخ اللييب القدًن ،عبد اللطيف ؿبمود الربغوثي -19
 .ـ 1994بَتوت،  ،صادر
 ،والنشردار اؼبلتقى والطباعة  ،تطور اؼبدف والتخطيط اغبضري ،علي اؼبيلودي اعمورة -20

 .ـ 1998 ،بَتوت
 ،بغداد ،مطبعة النعماف ،1: ج ،تاريخ الفن العراقي القدًن ،ؿبمد حسن جودي -21

 ـ.1974
، دار النهضة العربية، بَتوت، "ط د."ؿبمد رياض، اإلنساف دراسة يف النوع واغبضارة،  -22

 ـ.1981
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رابلس، ، دار اؼبصرايت، ط1: ؿبمد سليماف أيوب، جرمة من تاريخ اغبضارة الليبية، ط -23
 ـ.1969
 ،طرابلس ،األصالةدار  ،1: ط ،اعبذور التارىبية لسكاف اؼبغرب القدًن ،ضبد علي عيسى -24

 .ـ2009
منشورات اعبامعة  ،1: ج ،تاريخ ليبيا يف عصور ما قبل التاريخ ،ؿبمد مصطفي بازامة -25
 ـ.1973 ،بنغازي ،الليبية

 
 ،بنغازي ،ؼبطبعة األىليةا ،دراسات يف تاريخ ليبيا القدًن ،مصطفي كماؿ عبد العليم -26

 ـ.1966
 ـ.1999تبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، يسري اعبوىري، جغرافية اؼبوارد االقتصادية، مك -27
 

 :ادلراجع األجنبية ادلعربة: اسادسا 
ضبد اؿبمد أإبراىيم  :ترصبة وتعليق ،دليل الفن الصخري يف الصحراء الليبية ،باوؿ جراتسيوس -1

 .ـ 2008 ،امعة قاريونسمنشورات ج ،1: ط ،اؼبهدوي
: ط     . ورمنقنت، تاريخ واليات مشاؿ أفريقيا الرومانية، ترصبة: عبد اغبفيظ اؼبيار، ىب.  -2
 ـ.1994، جامعة الفاتح، طرابلس، 1
، دار الفرجاين، طرابلس، 2: : أضبد اليازوري، طشارلز دانيلز، اعبرمنتيوف، تعريبت -3

 ـ.1991
، منشورات مركز "ط .د": جاد هللا عزوز الطلحي، واؽبوية، ترصبة ، الرببر الذاكرةج. كامب -4

 ـ.2005جهاد الليبيُت للدراسات التارىبية، طرابلس، 
ج. كونتو، اغبضارة الفينيقية، ترصبة : عبد اؽبادي شعَتة، مراجعة طو حسُت، د.ط، شركة   -5

 ـ.1948كتب الشرؽ األوسط، 
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من البدء إىل  "،اؼبغرب األقصي ،اعبزائر ،تونس" ،ياتاريخ مشاؿ أفريق ،شارؿ أندري جولياف -6
الدار التونسية  ،3: ط ،البشَت بن سبلمة ،مزايل تعريب :ؿبمد ،"ـ647"الفتح اإلسبلمي 

 .ـ1978 ،للنشر، تونس
عبد  :فؤاد الكعبازي، مراجعة ،ترصبة: عمر الباروين فابريتشو مورى، تادرارات أكاكاوس، -7

 ـ.1988 ،طرابلس ،د الليبيُت ضد الغزو اإليطايلمركز جها الرضبن اعجيلي،
، منشورات جامعة 1: ، ط، ترصبة : ؿبمد عبد الكرًن الوايففرنسوا شامو، اإلغريق يف برقة -8

 ـ.1990قاريونس، بنغازي، 
كافُت رايلي، الغرب والعامل، ترصبة: عبد الوىاب ؿبمد اؼبسَتي، ىدى عبد السميع   -9

 ـ.1985، دار مطابع الرسالة، الكويت، "ط د."ا، حجازي، مراجعة: فؤاد زكري
عبد القادر مصطفى احمليشي،  :ترصبة ،"دراسة يف اعبغرافيا الطبيعية"ىلموت كانًت، ليبيا  -10
 ـ.2002، مركز جهاد الليبيُت، طرابلس، 1: : الزروؽ مصباح السنوسي، ط وراجع
مكتبة الفرجاين،  ،1: ىنري لوت، لوحات تسيلي، تعريب: ونيس زكي حسن، ط -11

 ـ.1967طرابلس، 
 :راجع األجنبيةادل :اسابعا 

1- Bates, O, The Eastera Lipyans, Frankcass colte, 1970.  

 1 - Elmayer, A.f., Tripotania and The Roman Epire, B-C-47. A-D-235, 

Markz Jihad Allibyin, 1997. 

 :الدوريات العربية: اثامنا 
اؼبضامُت اغبضارية والبيئية القديبة للصحراء الليبية من خبلؿ لوحات الفن " ،إبراىيم موسي -1

 .ـ1995 ،بنغازي ،جامعة قاريونس ،"19"العدد  ،ؾبلة كلية اآلداب،الصخري "
 ،ؾبلة آثار العرب ،"ثرية والتارىبية للجنوب الصحراويحوؿ األنبية األ" ،حسن الشريف -2

 .ـ1997 ،طرابلس ،مصلحة اآلثار ،10-9 :العدد
"الصحراء الليبية يف عصور ما قبل التاريخ "، ؾبلة آثار  ،خلف هللا يس أبوعلي شرؼ الدين -3

 ـ.1991 ،طرابلس ،مصلحة اآلثار ،2 :العدد ،العرب
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، "العبلقات الليبية اؼبصرية حىت تأسيس األسرة الثانية والعشرين  -4 رجب عبد اغبميد األثـر
 ـ.1984، مركز جهاد الليبيُت، طرابلس، "6"، السنة 1 :، العددالليبية"، ؾبلة البحوث التارىبية

النقائش والرسـو  ،"مصادر اؼبياه يف النشاط الزراعي يف إقليم اؼبدف الثبلثة" ،سعيد علي حامد -5
 ،اؼبؤسبر الثالث عشر لآلثار، اؼبنطقة العربية للًتبية والثقافة والعلـو ،الصخرية يف الوطن العريب

 .ـ1997 ،طرابلس
صاحل ونيس عبد النيب، "ليبيا وجذورىا اغبضارية والثقافة اؼبوغلة يف القدـ"، ؾبلة اآلثار  -6
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عبد هللا سعيد شيبوب، "اغبضارة الليبية منذ أقدـ العصور"، ؾبلة العلـو االجتماعية  -7

 ـ. 1995لقومية للبحث العلمي، طرابلس، ، اؽبيئة ا1 :، السنة1 :واإلنسانية، العدد
عبد السبلـ ؿبمد شلوؼ، "دراسات يف تاريخ ليبيا القدًن، قبيلة النسامونيس" ؾبلة قاريونس  -8
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