
 2017مارس - مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                  العدد الثاني  

 

 

 144 

 ماذا حدث لليثيني القدماء؟

 . إىل اتن خلدونتتعقة املصادر عرب الصحراء من هريودو

  –جامعة تنغازي كلية اآلداب  ). ، وترمجه عثد اهلل علي الرحيثي1 كتثه ريتشارد مسيج .........
 (قسم اآلحار 

 :مقدمة
 صباح .د  قبيب اغبصادي، و.د خدهبة أبو عروش، و. يسرين أف أتقدـ جبزيل الشكر والتقدير إىل د : شكر وتقدير

عبود جاسم، واألستاذ أضبد أبو زياف، واألستاذة إيزابيبل سوجور على تكرمهم دبساعديت يف فهم بعض اعبمل الغامضة 
أبدى  ال بد يل من التوجو بشكر خاص للدكتور رمضاف اجملراب الذي راجع اؼبوضوع و نقلها إىل اللغة العربية، و و

الشكر موصوؿ بالطبع إىل األستاذ علي حديد الذي تكـر  و. عليو مبلحظات قيمة أخذىا اؼبًتجم يف اغبسباف
. مشكوراً دبراجعة اؼبوضوع من حيث سبلمة لغتو العربية

. دوهنا يف اؽبوامش مذيلة كلها بصفتو اؼبصادر اليت رجع إليها و  مبلحظات اؼبًتجم، و:مالحظة
   يعد نظم التاريخ العرقي للعامل القدًن على كبو منهجي مهمة مستحيلة، كما يعد مصَت اجملموعات اليت عاشت 

نظن أننا  ىبتفوف، و إذ يظهر اؼبئات منهم يف السجل التارىبي و: اإلممااورية مشكلة ؿبَتة حقاً  خارج حدود اؼبدينة و
من ناحية ثانية ىبتفي الكثَت منهم سباماً من  السكسوف، و اإلقبليز، و نعرؼ ما حدث لقليل منهم، مثل الفرقبة، و

رغم أف اختفاء ُىوية ما يعٍت  السجل التارىبي، ردبا ضحايا جملموعات أكم، أو أكثر تفوقاً من الناحية العسكرية، و
حىت الشعوب اؼبشهورة أو اؼبشهورة لسوء ظبعتها يؤدي  ، و2على األرجح االندماج أو التجزئة أكثر من كونو إبادة كاملة

 فقد تبلشى السكيثيوف، يف حُت فقد اؽبوف تفوقهم اغبريب الوارد ذكره  يف التاريخ و: هبا اؼبطاؼ إىل هنايات غامضة
ال سيما أولئك الذين عاشوا يف " ليبيوف"ماذا عن الشعب الذي أظباه اإلغريق  و. انسحبوا على كبو مفاجئ

 ىل كاف الليبيوف الذين وصفهم ىَتودوت يف القرف اػبامس قبل اؼبيبلد ىم الشعب نفسو الذي كتب ابن 3الصحراء؟
من النادر أف يقدـ التاريخ العرقي إجابات قااعة بنعم  خلدوف عنو ربت اسم صنهاجة بعد ذلك بألفي سنة تقريباً؟ و

  .ال و

                                                           
1
- Richard L. Smith, What happened to the Ancient Libyan, Chasing sources across the Sahara from 

Herodotus to Ibn-Khaldun.  Journal of World History, Vol. 14, No. 4, December 2003, pp. 459-500, 

University of Hawai'i Press. 
الذين بعد ما جففت رياح الصحراء مياه أبارىم، زحفوا ػبوض معركة "  قبيلة تعرضت لئلبادة" يروي ىَتودوت يف تناولو لشماؿ أفريقيا قصة البسيلي، 2

يف حرب مع جَتاهنم، النسامونيُت، ولكن أحفادىم " أبيدت تقريباً "ويؤكد بليٍت األكم على كبو متعقل أف القبيلة . (IV.173)ضدىا فدفنتهم أحياء 
وال يذكر سًتابوف حرباً خاسرة ضد رياح الصحراء أو ضد النسامونيُت، ولكن يذكر أف . (VII.2.14)" باقوف اليـو يف أماكن قليلة"الذين ىربوا 

وأضفى الكتاب اؼبتأخروف، ال سيما . يقع أسفل النسامونيُت (XVII.3.23)"إقليم قاحل وجاؼ"البسيلي ما يزالوف موجودين فقط، يشغلوف 
. الشعراء، على الباسيلي ظبعة أهنم حواة مشهورين

أوروبا، وأسيا وأفريقيا، بالرغم من أف كلمة أفريقيا مل تستعمل قبل العصر الروماين، وكانت :  قسم أغلب اعبغرافيُت القدماء العامل إىل ثبلث قارات3
اليت كانت مقسمة إىل ثبلثة أجزاء صغَتة، كاف أحدىا " ليبيا"وكاف يشار إىل قارة أفريقيا عادة بوصفها . حينها تعٍت اؼبنطقة اليت حوؿ تونس اغبالية فقط

وىبصص سًتابوف قسم مطوؿ ليحل اؼبشاكل اعبغرافية اؼبتعلقة بإثيوبيا؛ انظر جغرافيتو، . وكاف اعبزءاف اآلخراف نبا مصر وإثيوبيا. يسمى ليبيا أيضاً 
(I.2.24 -28 ) 
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وبدث ىذا  يظهر أف الشعوب األصلية لشماؿ أفريقيا تتواصل لفًتات زمنية اويلة مع قليل من التغَت اؼبلحوظ، و    و
تنهار  ما تزاؿ كذلك، و تصبح الصحراء أكثر جفافاً، و و: التحوؿ على كبو دوري مرتبط عادة بنتائج كارثية كبَتة

تنهار، بعد ألف سنة  بعد ذلك بألف سنة تنهار اإلممااورية الرومانية يف الشماؿ، و اإلممااورية اؼبصرية يف الشرؽ، و
يًتدد صداه عميقاً يف الدواخل شاقاً اريقو  ينتشر اإلسبلـ يف مشاؿ أفريقيا و أخرى إممااورية سونغاي يف اعبنوب، و

ىم عنصر عرقي جديد،  يظهر العرب اؽببلليوف، و  و،التجارة إىل ما بعد اغبافة اعبنوبية للصحراء عن اريق اغبرب و
، حبيث مل ينتج عن تغَت جذري بقدر ما  و. الثقافة اللغة، و مؤثرين يف السياسة، و لكن ىل مبوذج التحوؿ ىذا موىـو

نتج عن تغَت يف اؼبنظور الذي يلـز أف نلحظ منو موضوعنا؟ ذلك أننا يف هناية اؼبطاؼ إمبا ندرس ىذا التاريخ عم 
. شامل (بانورامي)ليس من منظور  مداخل زمنية معينة، و

 تظهر أربعة مداخل تغطي األربعة أالؼ سنة اؼباضية، هبسد كل منها نظرة إىل شعوب مشاؿ أفريقيا من اػبارج، و و   
كانوا يعلقوف من حُت إىل آخر  الثاين قبل اؼبيبلد الذين صاغوا مشاىد فنية و يأيت األوؿ من مصريي األلفُت الثالث و

مت فتح مدخل ثاف، بعد ذلك بألف سنة، يف عصري  اؼبشواش و التمحو، وفيما بعد الليبو، و على جَتاهنم التحنو، و
ذلك  بفضل اعبغرافيُت  برز بعد عدة قروف مدخل جديد و و. هناية بموكوبيوس الروماف، بداية هبَتودوت و اإلغريق و

بلغ ذروتو بابن خلدوف يف  اؼبؤرخُت العرب الذين دونوا بالعربية بداية من اليعقويب يف أواخر القرف التاسع اؼبيبلدي و و
يفتح اؼبدخل األخَت يف النصف  و. زناتة ؿبل ليبيو ىَتودوت القرف الرابع عشر اؼبيبلدي حيث حلت فيو صنهاجة و

 و. يبلغ الذروة يف هناية العصر االستعماري بعمل ىنرؾ بارث الثاين من األلف الثاين بعد اؼبيبلد بعمل ليو األفريقي، و
.  اؼبغاربة عشَتهتا نبا الطوارؽ و صارت صنهاجة و

ىناؾ عدد كبَت من  النماذج االجتماعية عم الزمن، و  إذ تتطور السمات الثقافية و،   مل تكن اجملتمعات ساكنة أبداً 
فيما  التغَتات الدقيقة اؼبتواضعة تعيق التاريخ عن التحرؾ الطبيعي نًتصبها بوصفها عملية تواصل ربدث داخل اؼبداخل و

قد تبُت نظرة فاحصة خبلؿ أحد اؼبداخل أف الناس  ىناؾ مبوذج عضوي يكمن خلف النموذج التحويل، و بينها، و
تستوجب األحقاب بُت اؼبداخل  غَت ـبتلفُت كلية عن اؼبداخل السابقة أو البلحقة، و ليسوا ىم أنفسهم سباماً، و

هبب أف سبؤل الفجوات بُت اؼبداخل عن اريق دليل بسيط من كبل  حدوث ربوالت هبب أف تأيت من ذىن اؼبؤرخ، و
. لكن ليس على كبو منتظم مقياس حدسي ثابت، يقـو بذلك و اعبانبُت متحد مع جرعة استدالؿ سليمة و

يبدو أف  ليس مدىشاً أف عمبل كثَتاً قد أقبز على اؼبدخل الرابع يفوؽ ما أقبز على اؼبداخل الثبلثة األخرى، و    و
 يستطيع اؼبدخل األوؿ استخداـ أدلة داعمة من الفن الصخري و و. الرابع واضح سباماً  االنتقاؿ بُت اؼبدخلُت الثالث و

بالرغم من ؿبدودية اؼبعلومات اؼبتاحة، يبدو أف النموذج العضوي   و4.لكنها تبقى يف مدى فهم قلة من اؼبتخصصُت
من الواضح أنو يبكننا رؤية سبعة قروف أو أقرب من ذلك  و. الثاين قادر على الصمود يف االنتقاؿ بُت اؼبدخلُت األوؿ و

لكن ال نشك يف أهنم شعب ـبتلف سباماً،  ليبيي ىَتودوت، و من التغيَت بُت الليبو يف عهد اؼبملكة اعبديدة اؼبصرية و
.  يظهر أننا سنطل على عامل جديد كلية  و،الثالث نتيجة لقلة التواصل تظهر اؼبشكلة بُت اؼبدخلُت الثاين و و

                                                           
:  ينظر من أجل العينة4

 Libya and Egypt c. 1300-750 B.C., ed Anthony Leahy (London: SOAS Center of Near and Middle 

Eastern Studies, 1990).                                                                                                
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ابن  بُت اليعقويب و ىي ألف سنة، و بروكوبيوس، و يبدو أف شعوب مشاؿ أفريقيا يف الفًتة الواقعة بُت ىَتودوت و    و
 ىي طبسمائة سنة، قد خضعت لتغَت أقل كثَتاً من التغَت الذي حدث يف الفًتة الفاصلة بُت بروكوبيوس و خلدوف، و
تضيف لشعب عاش يف زمن ومكاف معينُت  تبحث ىذه الورقة يف مشكلة ىوية و ىي ثبلثة قروف فقط، و اليعقويب، و

لذلك تصبح اؼبصادر  يف ىذا النوع من التاريخ فإف وجهة النظر يعوؿ عليها كثَتاً، و و. معلومات عنهما شحيحة نسبياً 
. يلقي الثلث األوؿ من ىذا البحث نظرة على اؼبعلومات اؼبطلوبة لبلكتماؿ الثلثُت األخَتين و. جزًءا متمماً للموضوع

العرقي، وبصفة خاصة على اؼبعيار الذي استخدـ يف  يركز الثلث الثاين على اؼبوضوع العاـ للتصنيف االجتماعي و و
يعكف اؼبؤرخوف  الصنهاجيُت األساسية، و يعود القسم األخَت إىل مشكلة الليبيُت و تصنيفهم، و ربديد ىوية الناس و

بالتايل ما الذي يبكن عملو مع حالة واضحة من االنقطاع؟  على خلق مباذج تواصل، و
يكمن جزء كبَت من اؼبشكلة يف اعتماد اؼبؤرخُت بدرجة مبالغ فيها على فهم التصنيف العرقي يف الروايات     و

لسوء اغبظ من اؼبستبعد أننا سنطور ذلك   و،من دوف شك كبتاج إىل نظاـ أكثر مشولية يف منهج البحث اؼبكتوبة، و
الثقافة  تستطيع اآلثار تقدًن بعض األجوبة حوؿ اؼباضي ال سيما يف مواضيع مثل التقنية، و و. يف اؼبستقبل القريب

 يستطيع األثريوف أحياناً فحص ىيكل عظمي وجد يف مكاف ما من الصحراء و و. االقتصاد الصحة، و اؼبادية، و
يشَت استعماؿ الفخار الذي وبتوي على عبلمات فبيزة  يعلنوا أنو من نوع البحر األبيض اؼبتوسط أو من نوع سوداين، و

فعلى سبيل اؼبثاؿ عند االنتقاؿ من اؼبدخل الثاين إىل الثالث بينت . الثقافية بُت شعوب متباعدة إىل الروابط التجارية و
 األساليب اؼبعمارية يف مشروع اليونسكو لدراسة األودية الليبية درجة مدىشة من التواصل بُت العصرين الكبلسيكي و

   5.اإلسبلمي
ىذا عمل مفيد  صغَتة يطرحها األثري على الطاولة، و هبب على أي مؤرخ يف التاريخ القدًن استعماؿ كل كبَتة و    و

 لكن من اؼبستبعد أف ىبمنا ؼباذا أحدث ىَتودوت سبييزاً بُت آتارانتس، و للغاية يف تصنيف الشعوب على كبو أوسع، و
ال يوجد وصف يف أية رواية يعادؿ ؿبتويات القم،  و. ، أو ؼباذا ميز ابن خلدوف اللمطيُت عن اللمتونيُت6أتبلنتس

. العرقية لتصبح غَت واضحة، اارحةة السؤاؿ حوؿ عما وبتويو العرؽ يف البيئة القديبة بالرغم من ميل الثقافة اؼبادية و
- كانت ىوارة  يستطيع الدليل اللغوي أف يكوف عامبل مساعداً أيضاً، ال سيما ألظباء اؼبواقع اعبغرافية الباقية، و    و

ذلك من خبلؿ إعطاء اظبها إلقليم  من الواضح أهنا انتقلت، و قبيلة يف األصل من ارابلس و- وفقاً البن خلدوف 
  7.من مث إىل توارؽ كيل أىقار اؼبشهورين و (ىوقار)اؼبرتفعات العظيمة يف الصحراء الوسطى اؼبعروفة اليـو باسم اؽبقار 

يف زمن ابن خلدوف  (تارجا)كانت تارقا  ، و(اغبديقة)" اارقا"كاف إقليم فزاف يف جنوب غرب ليبيا يعرؼ باسم  و

                                                           
5
  G.D.B Jones and G.W.W. Barker, Libyan Studies 11 (1980): 11-36; G.W.W. Barker and G.D.B. 

Jones, Libyan Studies 12 (1981): 9-48 and 13 (1982): 1-34. 
، وىم الشعب Atarantesىضبة أخرى ونبع وىي موان األترانتيُت  [غرباً ]وىناؾ، على بعد رحلة عشرة أياـ عن اعبرمنتيُت :  يقوؿ ىَتيدوت6

وىم يلعنوف الشمس حُت شروقها ويصفوهنا بكل . الوحيد يف العامل، يف حدود علمنا، ال أظباء ؽبم، ويطلق االسم عليهم صبيعاً، وال أظباء فردية ؽبم
ىضبة ملحية،  [عن األترانتيُت غرباً ]وىناؾ، مرة أخرى على بعد رحلة عشرة أياـ : ويقوؿ أيضاً . صفات التحقَت ألهنا تضر هبم، وربرقهم ىم وأرضهم

ونبع وبقعة من ببلد مسكونة هباورىا جبل أالس الذي لو شكل ـبروط شديد االرتفاع، ويقاؿ أف قمتو ال ترى ربجبها السحب صيفاً وشتاء، ويطلق 
 .   اؼبًتجم. اسم عمود السماء، ويقاؿ أهنم ال يأكلوف الكائنات اغبية، وال وبلموف أبداً  (اؼبعروفوف باسم األنطلنطيُت، نسبة للجباؿ)عليو السكاف 

  Herodotus, the Histories: translated by Aubrey de Selincourt, Revised, with an introduction and notes 

by A. R. Burn, Penguin Books, 1977, Book 2, p. 332-3.   
7
  Ibn Khaldun, Histoire des Berberes et des Dynasties Musulmanes de l'Afrique Septentrionale, 4 vols., 

trans. Baron de Slane (Paris: Librairie Orientaliste, 1925-1956), 1, p. 275. 
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أغلب الظن أف ىذا ىو أصل  إحدى تقسيمات قبيلة صنهاجة اليت شغلت جزًءا من الصحراء اليت ضمت فزاف، و
بسكره على  بيسَتا نبا اليـو غدامس و إف الواحتُت اؼبعروفتُت لدى الروماف باسم سيداموس، و  و8".توارؽ"كلمة 
يبكن  و. لكن ليس دائماً  ىذا النوع من التاريخ ىو سهل للغاية يف األغلب حينما تنجح عملية تطبيقو و و. التوايل

لكن موريتانيا اغبديثة ال تقع حىت على حدود فبلكة العصر الروماين،  تضمُت ليبيا اغبديثة يف ما عده ىَتودوت ليبيا، و
أظهرت رواية ىَتودوت عن سكاف اؽبقار اختبلفاً كبَتاً عن رواية ابن خلدوف، فهو  أو األقاليم البلحقة ؼبوريتانيا، و

يبثلوف حد العامل يف اذباه واحد على األقل، وأصبحوا بالنسبة لكتاب  ، و"The Atlantesاألالنطيوف "يدعوىم 
سبتد بلدىم من سلسلة جبلية حقيقية وسط الصحراء إىل قارة   وAtlantis،9أوؽبم أفبلاوف ىم سكاف أابلنتس 

يعد من اػبطر  يف أغلب اغباالت استعماؿ علم أظباء اؼبواقع اعبغرافية، أو على مستوى أوسع  أسطورية وسط احمليط، و
: من اؼبستبعد أف يقدـ الدليل اللغوي نتائج تارىبية تارىبها دوف دعم قوي من مصادر أخرى، و علم أصل الكلمات و

يستطيع التاريخ عادة تفسَت ظاىرة اللغة على  حدد اللغة، يف أحسن األحواؿ، الوجهة كما تبُت االحتماالت، و وت
   10.كبو أسهل من العكس بالعكس

أحياناً حىت يف اؼبدخل  أجزاء من الصحراء يف اؼبدخل الرابع، و أثبت السرد الشفهي أنو مفيد يف أفريقيا الغربية و    و
كثَت فبا يعد اآلف أدلة أدبية ىي ؾبرد معلومات منقولة شفهياً دوهنا شخص ما مثل ىَتودوت أو ابن  الثالث، و

لكن من النادر أف يتمكن من الصمود لوحده بوصفو تارىباً،  يستطيع التحدار الشفهي حفظ تاريخ كثَت، و و. خلدوف
يتأصل التاريخ اؼبكتوب األسوأ أحياناً يف  إذ يتم ربريف التاريخ بكل سهولة عند تناقل القصص من شخص إىل آخر، و

ؿبدوديتها من الروايات  تأيت أغلب األدلة اؼبتاحة عن مشاؿ أفريقيا القديبة، بكل ؿباذيرىا و و. التحدار الشفهي
يعد ىَتودوت  و: يبكن تقسيم الكتاب الكبلسيكيُت إىل ثبلث مدارس  و11.ىذه تعٍت مبلحظات الغرباء اؼبكتوبة، و

األىم، ولد ىَتودوت يف مدينة  بأيب األكاذيب بالنسبة للمتنقصُت من قدره اؼبصدر األقدـ و اؼبلقب بأيب التاريخ و و
، فبضياً (ـ.  ؽ420-480)تويف يف عشرينات القرف نفسو  ىاليكارناسوس يف شبانينات القرف اػبامس قبل اؼبيبلد و

أغلب حياتو اؼببكرة متنقبل حوؿ الساحل الشرقي للبحر األبيض اؼبتوسط مع قيامو برحبلت قصَتة إىل غاية ببلد ما بُت 
تتضمن اؼبرحلة األوىل من عملو حبوثاً اويلة يف بعض األحياف عن  و. البحر األسود، ومصر اعبنوبية النهرين، و

يضمن أخباراً  جغرافية وصفية و الشعوب غَت اإلغريقية دبا يف ذلك الليبيُت، حيث يدرس ىَتودوت مبلمح ثقافية و

                                                           
اؼبكتشف  Heinrich Barth، وىو ردبا يعود يف األصل إىل العرب، ولكنو وثق ألوؿ مرة عن اريق ىنرؾ بارت "توارؽ" االفًتاض اؼبتواتر ؼبصطلح 8

 (وىو أمر مستبعد جداً )إما ألف ىؤالء الناس كانوا مسيحيُت يف األصل " تارؾ لدينو"اللغوي الذي عاش يف القرف التاسع عشر اؼبيبلدي، لو معٌت اػبزي 
ومل يشر الذين يدعوف . (وبتمل أف ىذا ؿبل شك)أو كانوا مسلمُت مرتدين، ولذلك ربولوا إىل اإلسبلـ أربع عشرة مرة قبل أف يصبحوا مسلمُت حقاً 

.  [اؼبلثموف]" أىل اػبمار"، أو كل تيغلمست "الذين يتكلموف تاما شق" "كل تاما شق"توارؽ إىل أنفسهم هبذا الوصف ويفضلوف تسمية 
9

جزيرة أسطورية أو قارة أفًتض وجودىا يف العصور القديبة غمرهتا مياه احمليط األالسي إىل الغرب من مضيق جبل اارؽ، ويشار إليها عادة باسم  
 .اؼبًتجم. القارة اؼبفقودة

10
 J. Bynon. 'The Contribution of Linguistic to History in the Field of Berber Studies," in Language and 

History in Africa, ed. David Dalby (London: Frank Cass and Co., 1970), p. 64. 
وما تزاؿ نسخة باقية تسمى تيفيناغ ما يزاؿ .  لدى المبر القدماء نظامهم اػباص يف الكتابة كامل اغبروؼ يشار إليو بوصفو لييب قدًن أو نوميدي11

وىي غَت مبلئمة للكتابة، وؾبهدة يف القراءة، ومن غَت اؼبدىش أف ال يوجد . توارؽ عمق الصحراء يستعملوهنا يف األغلب بوصفها ـبربشات صخرية
: انظر. نص أديب مكتوب هبا

J. B. Chabot, Recueil des Inscriptions Libyques (Paris: Imprimerie Nationale, 1940), and J. Fevrier, 

"Que savons-nous du Libyques?" Revue Africaine, C (1956): 263-273.  
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يراه منتقصوه اؼبعاصروف كاتباً يسًتضي  و. األسااَت فبتعة من التاريخ ـبتلطة غالباً دبقدار وافر من القصص القدًن، و
يفضل دائماً الغريب على اؼبألوؼ، تاركاً يف اػبلف صورة  ليس دبواضيع جوىرية، و اعبماىَت اإلغريقية  خبرافات و

كاف  من دوف شك سبيل عوامل قوة ىَتودوت كبو النمط السردي أكثر من النمط التحليلي، و و. مشوىة عن عاؼبو
يلفت اؼبدافعوف عن ىَتودوت نظر زمبلئهم بأنو صبع كمية ىائلة من  نصَتاً متحمساً غَت مرتبك يف استطراداتو، و

مل يسلم ىَتودوت التاريخ لقمة سائغة لكم؛ فإف أردمت االستفادة  بعضها غَت مفيد، و اغبوادث، بعضها مفيد جداً، و
  12.من آرائو عليكم أف تشمروا عن سواعدكم

 كاف سًتابوف، و  وDiodorus Siculus .ديودور الصقلي  بليٍت الكبَت، و ينظم إىل ىَتودوت سًتابوف، و    و
 ىو أحد موااٍت فبلكة بونتوس اؽبلينية على البحر األسود، معروؼ بُت معاصريو بعملو العظيم اؼبفقود حوؿ التاريخ، و

و امتدت حياتو يف القرنُت األولُت، قبل اؼبيبلد و بعده و بالتايل فقد شاىد البحر . ليس بعملو الباقي اؼبتعلق باعبغرافيا
بالرغم من أنو أكثر دقة يف منهجو البحثي من ىَتودوت، فإف  األبيض اؼبتوسط الروماين يف مستهل عصره الذىيب، و

ألف أغلبها مل تزره " أغلب أىايل ليبيا غَت معروفُت لنا،"ىو يعًتؼ بأف  و: سًتابوف يّدعي امتبلكو ػبمة كافية عن ليبيا
مل يكن العدد الذي زارنا من السكاف احملليُت ؿبدود جداً فحسب،   و،مل يزره حىت أناس من قبائل خارجية اعبيوش، و

   13.بل مل يكن ما يقولونو جدير بالثقة أو كامل أيضاً 
أمضى أغلب     عاش بليٍت الكبَت يف القرف األوؿ اؼبيبلدي بعد سًتابوف بفًتة قصَتة، وكاف من سبللة رومانية أصيلة و

معروؼ جيداً من خبلؿ كتابو حوؿ التاريخ الطبيعي  حياتو جندياً وموظفاً إممااورياً، وىو كاتب غزير اإلنتاج، و
Naturalis Historia،لسوء اغبظ وبتوي القسم اؼبخصص لشماؿ أفريقيا على معلومات قليلة أصلية رغم   و

 أما ديودور الصقلي فهو 14.نقلت أجزاء منو من ىَتودوت مباشرة احتمالية قيامو باػبدمة ىناؾ يف وظيفة رظبية، و
إغريقي صقلي عاش قبل سًتابوف حبوايل ثبلثُت سنة، كرس حياتو لكتابة تاريخ عاـ للجنس البشري من بداية الزمن إىل 

                                                           
كتبت  و  .Robin Waterfield (Oxford: Oxford University Press, 1998)  ىناؾ ترصبة حديثة جيدة لتواريخ ىَتودوت قاـ هبا12

ويستطيع . كتب سبجد أو تعري ىَتودوت بالرغم من أف فصلو حوؿ مشاؿ أفريقيا ليس من بُت الفصوؿ اؼبدققة على كبو عميق و مقاالت كثَتة
 :الدراسات اؽبَتودوتيو العودة إىل التعمق يف ؾباؿ الدارسوف الذين يودوف

L. Bergson, "Herodot 1937-1960," Lustrum II (1966): 71-138; H. Verdin, "Herodote historien? 

Quelques Interpretations recentes," L'Antiqquite Clssique (1975): 668-685; and Arnaldo Momigliano, 

"The Place of Herodotus in the History of Historiography," Studies in Historiography (London: 

Weidenfeld and Nicolson, 1969),pp. 127-142.  
13

 Geography II, 5.33.                                                                             :انظر خبصوص النص والًتصبة اغبديثة 
Strabo, Geography, trans. Horace Leonard Jones (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1917).  

: انظر خبصوص الدراسات اغبديثة عن سًتابوف
Katherine Clarke, Between Geography and History: Hellenistic Constructions of the Roman world 

(Oxford: Clarendon Press, 1999). 
:  انظر خبصوص النص والًتصبة اغبديثة14

Pliny, Natural History, trans. H. Rackham (Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 1942). 

:   وىناؾ ربليل مفيد حوؿ بليٍت األكم يف
K. G. Sallman, "Die Geographie des aHeren Plinius in ihrem Verhaltniss zu Varro: Versuch einer 

Quellenanalyse" in Untersuchungen  zur antiken Literatur und Geschichte, eds. H. Dorrie and P. 

Moraux II (Berlin, 1971), pp. 27-34.  

: وانظر خبصوص بليٍت ومشاؿ أفريقيا 
B. D. Shaw, "The Elder Pliny's African Geography," Historia 30 (1981): 424-471.   
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مع ذلك كاف يتأثر  رأى التاريخ بوصفو كتلة معرفية يستطيع اؼبرء استخبلص دروس قيمة منها، و ـ، و.  ؽ59سنة 
 بسهولة باغبكايات الطويلة، فهو يؤكد على سبيل اؼبثاؿ بأف ليبيا كانت مأىولة جبنس األمازونات يف تارىبها القدًن، وَو 

بدوره   و،يتهم ديودور الصقلي ىَتودوت بأنو كاف ىبلط األكاذيب باغبقائق و". كنز وفوضى معاً "ُوصف عملو بأنو 
   15".األوؿ من بُت اإلغريق الذي ينحط إىل اػبداع يف الكتابة التارىبية"كاف بليٍت يهاجم ديودور كونو 

قيصر الدعي  بوليبيوس، و تاكيتوس، وليفي، و تتألف اؼبدرسة الثانية من كتاب العصر الروماين من سالوست، و    و
Pseudo-Caesarea ( مؤلف ؾبلة حرب أفريقياBellum Africum)ىم يف األغلب  بروكوبيوس القيصري، و ، و

  حيث كتب بروكوبيوس، و،رجاؿ أعماؿ رتبوا أحداث التاريخ الروماين يف ؿبيط أفريقي، كما كاف جل اىتمامهم اغبرب
يظهر ىؤالء الكتاب عادة اىتماماً  و. عن اؼبعارؾ اليت اشًتكوا فيها على كبو مباشر (سيودو قيصر)قيصر الدعي 

مع ذلك كثَتاً ما  االجتماعية، أو اعبغرافية إال إذا كاف ؽبا صلة ما باغبمبلت العسكرية، و ؿبدوداً باألمور الثقافية، و
.  تؤخذ معلومات مفيدة من ىذه اؼبصادر

   و ربتوي اؼبدرسة الثالثة على كاتب واحد ىو بطليموس الذي يوفر كمية ىائلة من بيانات صعبة الفهم يف األغلب و 
مقدمة بطريقة معقدة يف شكل أظباء، و مواقع الشعوب، و األماكن، يف أجزاء عديدة تتجاوز كل ما صبعو الكتاب 

مكاف أكم  الفكري، و عاش بطليموس يف اإلسكندرية اليت تعد مركز العامل اؽبلينسيت التجاري و و. القدماء اآلخرين
كاف بطليموس  البحر األبيض اؼبتوسط، ومكاف عدد كبَت من خماء السفر، و أفريقيا و مكتبة يف العامل وملتقى آسية و

كاف مهتماً بعمل  لكنو كاف رياضياً يف األساس، و عبقرياً لديو كم ىائل من اؼبعرفة اليت نقلها عن اعبغرافيُت القدماء، و
كاف ىدفو إكماؿ خريطتو اليت  ، أو الثقافة، وEthnographyبعلم اإلنساف الوصفي  اػبرائط أكثر من التاريخ، و

تبدأ يف   و،سبتد دقة عملو إىل أسفل خط االستواء و. يبدو أف اعبزء الشرقي من أفريقيا فيها كاف أفضل من الغريب
البلتينية عندما ال  باؼبناوبة أحياناً بُت صيغها اإلغريقية و قلبها و أهتم بتكرار األظباء و و. التبلشي يف جنوب اؼبغرب

       16.يبلك معلومات لتعبئة اؼبساحات الفارغة

                                                           
15

 Donald R. Kelly, Vesions of History from Antiquety to Enlightment (New Haven: Yale University 

Press, 1991), pp. 48, 259.  

ويعد الفصل القدًن إىل حد كبَت أسااَت . (.B.Hيشار إليها بعدئذ )  Bibliotheca Historicaقدـ عمل ديودور ربت عنواف اؼبكتبة التارىبية 
 Diodorus of: انظر خبصوص النص والًتصبة اغبديثة. أكثر منو تاريخ، وحينما تكوف األجزاء التارىبية مؤكدة فهي غالباً قصصية أكثر منها ربليلية

Sicily, trans. C. H. Oldfather (Cambrridge, Mass.: Harvard University Press, 1935). ويظهر ىجـو 
وىناؾ ملخص قصَت لؤلعماؿ اؼبتعلقة بأفريقيا لدى ىَتودوت، وديودورس الصقلي، . 1.69.7ديودور الساخر إىل حد ما على ىَتودوت يف 

 :                                  وسًتابوف، وبليٍت األكم، وبطليموس يف
 Joseph E. Harris, Africa and Africans as Seen by Classical Writers: The William Leo Hansberry 

African History Notebook (Washington: Howard University Press, 1981), pp. 101-147.   
قسم عملو العظيم اؼبعروؼ عامة .  ـ تقريباً 178-100 توجد معلومات ؿبدودة عن السَتة الذاتية غبياة كبلوديوس بطليموس الذي عاش فيما بُت 16

:  ويوجد النص اإلغريقي للجغرافيا يف شكلها الكامل يف. إىل شبانية كتب، خصص الرابع منها ألفريقيا" جغرافيا"باسم 
Claudii Ptolemaei Geograpkia, ed. C.F.A. Nobbe, 3 vols. (Leipzig, 1843-1845; reprinted, Hildesheim, 

:                                                                                                         وأفضل نص نقدي للكتاب الرابع ىو .(1966

     C. Muller with C. T. Fischer, Claudii Ptolemae Geographia, 2 vols. (Paris, 1883-1901). 

:  والطبعة اإلقبليزية الوحيدة الكاملة ىي
The Geography of Claudius Ptolemy, ed. And trans. Edward Luther Stevenson (New York: The New 

York Public Library, 1932; reprinted 1991), :وىناؾ تعليقات مفيدة على عمل بطليموس يف.  وكاف ؿبل نقد كبَت  
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أندلسيُت كتبوا باللغة  بعضهم اآلخر فرس بالرغم من أف األغلبية كانوا مغاربة و بعضهم عرب، و– الكتاب العرب    و
سقواها ليؤرخوا  يشبهوف كثَتاً اؼبدرسة اؽبَتودوتية، إذ ليس لديهم شيء مثل صعود اإلممااورية الرومانية و– العربية 

جبغرافيتهم الوصفية،  لكن ليس بتارىبهم و الفلسفية، و كاف العلماء اؼبسلمُت مهتمُت بأعماؿ القدماء العلمية و و. لو
مل يكن سًتابوف على سبيل   و،الثالث حدث انتقاؿ ؿبدود للمعلومات يف اؼبرحلة االنتقالية بُت اؼبدخلُت الثاين و و

فقد توحد العامل : لكن إذا ما أراد العرب صبع بياناهتم فإنو كانت لديهم ميزة عظيمة  و17.اؼبثاؿ، معروفاً لدى العرب
الصبلت التجارية من احمليط األالسي إىل احمليط اؽبادي موفراً مدخبل إىل  الثقافة، و اإلسبلمي عن اريق الدين، و

عرؼ العرب بطليموس بالرغم من أهنم مل يستفيدوا منو يف ؾباؿ  الروماف، و اؼبعلومات اعبغرافية مل وبلم هبا اإلغريق و
األقرب  مل ينتج أي كاتب عريب عمبل مثل عمل بطليموس، و التاريخ، و  وEthnographyعلم اإلنساف الوصفي 

 أضحى اعبغرايف األعظم يف عصره بصفة عامة، و لذلك ىو البَتوين الذي عاش يف القرف اغبادي عشر اؼبيبلدي، و
اعبغرافيا الوصفية اؼبسعودي مهتمُت كثَتاً باألجزاء الداخلية من مشاؿ  نظَته يف كتابة التاريخ و لسوء اغبظ مل يكن ىو و

كاف اإلدريسي وىو جغرايف عاش يف القرف الثاين عشر اؼبيبلدي شديد التأثر دبفاىيم استعارىا من  بغرهبا، و أفريقيا و
لكن إذا كاف كثَت من عمل بطليموس ما يزاؿ غامضاً بسبب العوز للدليل التعزيزي، فقد بقيت أدلة كثَتة  و. بطليموس

مع ذلك كاف معاصروه متأثروف جداً  و. جداً من زمن اإلدريسي، جاعلة الشك وبـو حوؿ أجزاء كثَتة جداً من عملو
ال  فضلوه على البكري األندلسي الذي كتب قبل اإلدريسي بقرف من الزماف، و و" اريقة اإلدريسي العلمية"دبا أعدوه 

       18.يبدحوف البكري باإلصباع تقريباً بوصفو األفضل عند اغبديث عن الدقة يوافق العلماء اغبديثوف على ذلك و
  زرع، وابن أيب ابن سعيد، و ياقوت، و أثرى معرفتنا بالصحراء علماء عرب آخروف بارزوف مثل ابن حوقل، و    و

قد تبلورت أفكارىم اليت يؤمنوف هبا يف ابن خلدوف الذي يعده بعض العلماء األبرز يف علم التاريخ يف الفًتة الواقعة بُت 
 ـ عاؼباً متجواًل ورجل 1332كاف ابن خلدوف الذي ولد يف تونس سنة  و. قامباتيستا فيكو  و،ثيوسيديدس

ميكيافيلي، وإف يكن األعلى مرتبة،  دولة يعمل بأجر، نبو الوحيد أف يكوف موظفاً حكومياً ناجحاً مثل كونفشيوس، و
نقلو اموحو من األندلس إىل مصر،  قد أثبت مثل سابقيو أنو أفضل كثَتاً عند التنظَت عن السلطة من مزاولتها، و و

 لكن يبدو أنو يقع دائماً يف اعبانب اػبطأ من أنظمة اغبكم األسرية، و حيث عمل أثناء تنقلو لدى سادة عديدين، و

                                                                                                                                                                      
Raymond Mauny "Le Sahara chez Ptolemee," Bulletin de Liaison Saharien 6 (Oct. 1951): 18-23, and 

"L'Ouest African chez Ptolemee (vers +141 A.D.)," Actas da 2a Conferencia Internacional dos 

Africanistas Ocidentais reunida em Bissau em 1947 I (Lisbona, 1950): 241-293.     

                                                                                                       
17

 Akhtar Hussain Siddiqi, "Muslim Geographic Thought and the influence of Greek Philosophy," 

GeoJournal 37.1 (1995): 13. 
:  توجد ـبتارات من أعماؿ البكري، واإلدريسي، وابن خلدوف وآخرين كثَتين يف18

Corpus of Early Arab Sources for West African History [hereafter Corpus], eds. N. Levtzion and J.F.P. 

Hopkins (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), and in Recueil des Sources Arabes 

Concernant l'Afrique Occidentale du VIIIe au XVIe Siecle, ed. and trans. Joseph M. Cuoq (Paris: 

Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1975). 
  كتبتAliالمترجم.  في األصل 

 ثيوسيديدس Thucydides اؼبًتجم. ـ. ؽ400 و ؟460ىو مؤرخ أثيٍت عاش فيما بُت سنيت ؟. 
 قامباتيستا فيكو Giambattista Vico  وتويف 1668-06-23ىو فيلسوؼ سياسي إيطايل، وخطيب، ومؤرخ، وقانوين ولد يف نابويل يف 
 .اؼبًتجم.  ـ1725، صدر سنة "العلم اعبديد"ومن أشهر أعمالو .  ـ1744-01-23 يف
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ىدده أحياناً بفقداف  أجمه ىذا اغبب على العيش منفياً عدة مرات، و انتهى بو حبو ؼبكائد الببلط يف السجن، و
.  رأسو
رحبلت من اؼبدخل الثاين إىل اؼبدخل الثالث     و

ُ
قبد إف اػبطوة األوىل يف إعادة بناء تاريخ عرقي ،و مع قليل من اؼب

إف القوؿ أسهل من الفعل عند تناوؿ ؾبموعات خارج  و. ىي البحث عن التكامل بُت اؼبصادر داخل كل مدخل
حىت الذين ذكروىم عدة مرات  قد ذكر الكتاب التقليديوف الكثَت من التجمعات البشرية مرة واحدة فقط و و. النطاؽ

بينما تعيش اجملموعات البدوية حياة ذبواؿ، فقد وجدنا أنفسنا يف بعض اغباالت   و19.غالباً ما وضعوا يف أماكن ـبتلفة
ربدث ىذه  و. نتساءؿ إف كانت ىذه اجملموعات البشرية ىي نفسها أو آخرين ـبتلفُت تبادلوا األظباء فيما بينهم

حينما ربدث فهي غالباً إشارة إىل أف ؾبموعات معينة غَتت فعبل  اؼبشكلة بُت الكتاب العرب بقدر ؿبدود جداً، و
. مكاف إقامتها

تقرأ الروايات نفسها حرفياً  يشَت التطابق بُت اؼبصادر غالباً إىل االستعارة من مصدر آخر أو االنتحاؿ منو، و    و
صار    و20.يعد ىَتودوت مصدر اؼبعارؼ كلها يف وصفو لشعوب الصحراء الشرقية و. أحياناً على كبو متكرر

 اؼبعروؼ Periplusاستعماؿ ىَتودوت بوصفو مرجع مضلل من قبل بعض الكتاب مثل كاتب الدليل النبايت اجملهوؿ 
ترؾ سكايبلكس الدعي وصفاً للشعوب . ـ. من أواسط القرف الرابع ؽ Psudo-Scylaxباسم سكايبلكس الدعي 

ىي بقعة شاسعة  السوداء اؼبدعوة من قبل اإلغريق األثيوبيوف الذين عاشوا يف اإلقليم األالسي جنوب أعمدة ىرقل، و
غبسرتاه أنتج سكايبلكس الدعي جغرافية زائفة عن اريق تناوؿ بعض اؼبعلومات  و. فارغة خبلؿ أغلب العصر القدًن

ىي ردبا كانت معلومات مظللة ليبدأ هبا، فدؾبها مع اؼبعلومات  النباتية احملدودة اليت ربصل عليها من القرااجيُت، و
من الواضح أف . وصف ىَتودوت لئلثيوبيُت الذين عاشوا جنوب مصر النمطية العامة اؼبعروفة يف األدب اإلغريقي، و

يبكن استغبلؿ اؼبعلومات حوؿ ىؤالء الذين عاشوا يف حوض  سكايبلكس الدعي ظن أف األثيوبيُت كانوا األثيوبيوف و
   21.وادي النيل على كبو مشجع لوصف آخرين عاشوا يف الساحل اؼبغريب، أو يف أي مكاف آخر بينهما

حينما ينكشف التبلعب  مل يقتبس بعض الكتاب من بعضهم فحسب، بل كانوا يغَتوف اؼبعلومات أحياناً، و    و
يصبح النص كلو موضع شك، فعلى سبيل اؼبثاؿ  تعود نسخ جغرافية بطليموس األقدـ الباقية  إىل القرف الثالث عشر، 

ىو  ـ مفسحة اجملاؿ ألكثر من ألف سنة من التحريفات تتسرب إىل النص و1475تعود النسخة اؼبطبوعة إىل سنة  و
لكن العلماء أدخلوا تغيَتات متعمدة، مضمنُت  قد وقع النساخ يف أخطاء غَت مقصودة، و و. ما قاموا بو بالفعل

يوجد اليـو أكثر من طبسُت ـبطواة باقية، بعضها يف حالة  إضافات معتقدين أهنم كانوا يطوروف عمل بطليموس، و
  و22.تغَت واضح لدرجة أف بعض العلماء اغبديثُت وجدوا أنو من اؼبستحيل تقريباً إهباد نسخة واحدة مقبولة الًتصبة

                                                           
:  ينظر خبصوص األمثلة19

Jehan Desanges, Catalogue de tribes africaines de l'antiquite classique a l'ouest du Nil (Dakar: 

University of Dakar, Faculte des letters et des sciences humaines, Publications de la SECTION 

D'HISTOIRE, No. 4, 1962), pp. 34, 62, 140, 225-227.   
20

 ..Pliny, V.8.45 :ينظر خبصوص االستعارة من ىَتودوت 
21

 Raoul Lonis, "Les Ethiopiens du Pseudo-Scylax: Mythe ou Realite Geographique?" in Le Sol, la 

parole et l'ecrit; 2000 ans d'histoire africaine; melanges en hommage a Raymond Mauny (Paris: Societe 

Français d'Histoire d'OutreMer, Library L'Harmattan, 1981), pp. 385-394.   
22

 J. Lennart Berggren and Alexander Jones, Ptolemy's Geography: An Annotated Translation of the 

Theoretical Chapters (Princeton: Princeton University Press, 2000), pp0 42-50.  
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لكن تضمحل اؼبشاكل مع بطليموس يف مقابل تلك اؼبرتبطة بكاتب آخر من بداية اؼبدخل الرابع، مع أف بعض 
. الرابع الدارسُت قد يرى ليو األفريقي فبثبل ؼبرحلة االنتقاؿ بُت اؼبدخلُت الثالث و

ىو رجل قيل أنو كاف شاىداً بعينو ؼبا كتب عنو، على وفرة من األغبلط الشنيعة  وبتوي عمل ليو األفريقي، و    و
أف هنر النيجر، يفًتض أنو عمه إىل أفريقيا السودانية، هبري من الشرؽ إىل : يقوؿ يف إحدى زالتو اليت ال تنسى .اؼبربكة

ما الذي جعل ليو ىبطئ؟ كتب ليو كتابو باللغة العربية يف البداية، مث . ىو يف الواقع هبري عكس ذلك سباماً  الغرب، و
عمل ليو يف  و. وبتمل أنو كانت لديو مشاكل يف الكتابة هبا ىي لغة مل يكن يتقنها و ترصبو إىل اللغة اإليطالية، و

الفاتيكاف ربت رعاية البابا حيث تلقى مساعدة دوف شك من قبل صباعات كانت ؽبا فرص كثَتة للوقوع يف أخطاء 
وصل   ـ، و1550لكنو مل يطبع إال سنة   ـ و1526قد ُكتب كتابو سنة  و. الطباعة ويف عرض بياناتو الًتصبة و

الذي وبتمل أنو أعاد  Jean-Babtiste Ramusioخبلؿ الفًتة الفاصلة إىل يد شخص يدعى جُت بابتيسيت راموزيو 
الطبعة اإليطالية إىل  John Poryفيما بعد ترجم جوف بوري  و. مل يبق الكتاب األصلي كتابتو على كبو كامل، و

ما  ما أخم عنو، و ما حدسو، و قد اختلط سباماً ما رآه ليو، و و.  ـ مقدماً فرصة أخرى للتغيَت1600اإلقبليزية سنة 
صارت درجة التلوث بذلك ىي الوحيدة  لكن نسب إليو لدرجة يستحيل معها إعادة ترتيبو، و الذي مل يقلو أبداً، و

   23.ؿبل سؤاؿ
صارت ؾبموعات بشرية جزًءا من األدب،  يستقي الكتاب معلوماهتم أحياناً من مصدر عاـ مل يعد معروفاً، و    و

الشعراء بعد هناية وجودىم بفًتة اويلة، إف وجودوا حقاً يف أي يـو من  اؼبؤرخُت، و تعشعش يف كلمات اعبغرافيُت، و
 و. ظبحت فبارسة النسخ عن األعماؿ القديبة ؼبصادر أصلية كثَتة تعد مفقودة حالياً بالبقاء على كبو ؾبزأ  و24.األياـ

ىكذا فإف الكثَت فبا تناولو البكري يأيت من ؿبمد بن يوسف الوراؽ الذي عاش قبلو بقرف كامل يف القَتواف اليت تعد 
ىي بالتايل مكاف رائع عبمع اؼبعلومات عن الصحراء، فقد استعار البكري حىت عنواف  اؼبركز التجاري لشماؿ أفريقيا و

. اؼبمالك، من الوراؽ كتابو، كتاب اؼبسالك و
كاف اإلدريسي، وبدرجة أقل البكري مصدرين مفضلُت من بُت اؼبصادر العربية، زود كبلنبا ابن خلدوف بكثَت من     و

معلوماتو عن صنهاجة، رغم أف ما يتعلق بالبكري منو يبدو أنو جاء عن اريق غَت مباشر من خبلؿ نص يعود لبداية 
كاف ابن خلدوف   و25.القرف الرابع عشر اؼبيبلدي ينسب البن أيب زرع الذي ردبا استغل فيو مادة البكري األصلية

الوحيد من بُت الكتاب العرب الذي استعمل قليبل من اؼبصادر غَت اإلسبلمية، دبا يف ذلك نظرة عامة على تاريخ العامل 

                                                           
:  يتوفر عمل ليو األفريقي باللغة اإلقبليزية يف ابعة مؤلفة من ثبلثة أجزاء ربمل العنواف23

The History and Description of Africa and of the Notable Things Therein Contained.  
: وأحسن ترصبة حديثة قاـ هبا. 124. وخبصوص روايتو عن هنر النيجر ينظر اعبزء األوؿ ص

A. Epaulard, Description de l'Afrique, 2 vols. (Paris Librairie d'Amerique et d'Orient, 1980).  

: ينظر وخبصوص فحص جيد للمشاكل اليت وردت يف رواية ليو
Humphrey J. Fisher, "Leo Africanus and the Songhy Conquest of Hausaland," The International 

Journal of African Historical Studies XI, I (1978): 86-112.  
الذين ظهروا ألوؿ مرة يف " أكلي اللوتس،" ىناؾ مثاؿ جيد على قـو ردبا مل يكن ؽبم وجود باؼبرة لكنهم وجدوا يف األدب، ىم اللوتوفاجيوف، أو 24

والكتاب  (IV.3;6;12)، ويضمنهم ىَتودوت يف زيارتو لشعوب مشاؿ أفريقيا، وكذلك فعل بطليموس (IX.95;XXIII.311)أوديسة ىومر 
 .اؼبتأخرين

25
 Hopkins and Levtzion in Corpus, pp. 234-318. 
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 استقى ىو اآلخر من سالوست Paulus Orosius منذ بداية العصر الروماين لكاتب مسيحي ىو باولس أوروسيوس
Sallustتاكيتوس  ، وTacitus وليفي ،Livy26.آخرين ، و   

باؼبادة األصلية  من الواضح أف بطليموس كاف يعتمد على اؼبصادر الثانوية أكثر من البدء باألثر اؼبنقوؿ شفهياً و    و
الذي عاش قبلو حبوايل  Marinos of Tyreيعًتؼ بأف كثَتاً من معلوماتو تأيت من مارينوس الصيداين  األولية، و

استعمل كبلنبا مصادر قديبة غَت معروفة اآلف عدى ما ىبص منها عامل يدعى إيراتوسثينس  نصف قرف، و
Eratosthenesبقي عمل مارينوس  و. كاف أقدـ منهما بعدة قروف  الذي كاف أمُت مكتبة يف اإلسكندرية و

.  وإيراتوسثينس من خبلؿ عمل بطليموس فقط 
   أما سًتابوف فهو انتقائي يف اقتباساتو، مستعمبل تلك اؼبعلومات اليت يعدىا جديرة باالحًتاـ فحسب، مثل ما ىبص 

 من القرف الثاين قبل اؼبيبلد كتب اثنُت و Poseidonius of Apameiaمنها سورياً يدعى بوسيدونيوس األبامي 
يبدو  كتب ديودور الصقلي باؼبثل عمبل ضخماً، بقي أغلبو، و  و27.طبسُت كتاباً عن التاريخ مل يبق شيء منها اآلف

لكنو استعملها  ومل يباؿ دبزج اؼبعلومات من مصادر ـبتلفة، و- غَت ؿبًـت  ؿبًـت و- أنو اقتبس فيو من كل شخص 
كاف ديودور، كما وصفو أحد اؼبراقبُت اؼبعاصرين  و. على كبو متتابع، مفسحاً اجملاؿ لبقاء فقرات من نصوص مفقودة

 28".غراء أعاد صياغة أعماؿ مؤرخُت ؿبًتفُت خبَت لديو مقص و"آنذاؾ بأنو 
من السهل، يف أغلب األحياف، القوؿ ما إذا كانت اؼبعلومات أصلية أو مقتبسة، سواء وثق الكتاب مصادرىم أـ     و

لكن ما زاؿ ىناؾ سؤاؿ يطرح عن صحة  مل يوثقوا حيث كاف العرب يقوموف بذلك يف األغلب أكثر من القدماء، و
سافر ىَتودوت إىل قورينائية على الساحل : يبدو أف معلومات قليلة جاءت من مشاىدة مباشرة مصدر اؼبعلومات، و

ديودور الصقلي ببعض االستطبلعات التطفلية بالرغم من أهنا  قاـ بليٍت، و صعد سًتابوف مع هنر النيل، و اللييب، و
يبدو أف روايتو تعٍت أنو   و،غامر ابن حوقل حىت إىل أبعد من ذلك زار اليعقويب مشاؿ أفريقيا، و و. ليست يف الصحراء

 عم ابن بطواة الصحراء جيئة و  و29.يف اؼبغرب" سجلماسة"عم الصحراء رغم احتمالية عدـ ذباوزه الواحة الشمالية 
من خبلؿ قراءة  مكث البكري يف أسبانيا حيث ربصل على معلوماتو  من خبلؿ التحدث مع اؼبسافرين و و. ذىاباً 

ردبا زار بطليموس منااق ؾبهولة يف اعبزء الشرقي  و. ذىب ابن خلدوف إىل أكثر أجزاء مشاؿ أفريقيا روعة الكتب، و
.  لكن من اؼبستبعد أنو غامر داخل الصحراء من القارة، و

 و. يف ىذا يتفوؽ البكري على اإلدريسي ألنو كاف أكثر نقدية يف استعماؽبا كاف الكتاب ربت رضبة مصادرىم، و    و
إذا كاف نصو يعود إليو فعبل فيبدو أنو كاف  من احملتمل أف القصص اليت صبعها ليو كانت ثرثرة أكثر منها معلومات، و

 . لديو ولع استثنائي  باغبصوؿ على معلومات تعوزىا الدقة يف مرات كثَتة باستخداـ هنج ىبالف هنج البكري سباماً 
يلصق فقد بدأت كتابة  يقف ىَتودوت على كبو مغاير لديودورس الصقلي ألنو كاف لديو القليل ليقص منو و و   

 بناء على ذلك استندت روايتو على اؼبصادر الشفهية أكثر من أولئك الكتاب البلحقُت، و التاريخ بو ىو نفسو، و

                                                           
26

 Charles Issawi, "Ibn Khaldun on Ancient History: A Study in Sources, "in Charles Issawi, Cross-

Cultural Encounters and Conflicts (New York: Oxford University Press), pp. 51-77. 
 ..Geography I.2.1  يذكر سًتابوف بعض من مصادره الرئيسة يف مقدمتو؛ انظر27

28
 Pardon E. Tillinghast, Approaches to History: Selections in the Phiosophy of history from the Greeks 

to Hegel (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1963), p. 8.   
29

 N. Levtzion, "Ibn Hawqal, the Cheque and Awdaghost," Journal of African History 9 (1968): 223-

233. 
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ىو   و30."أعيد فقط ما يقولو الليبيوف أنفسهم"يسبق ىَتودوت اؼبفًتي أحياناً نقاده  اغبديثُت بإعطاء ربذيرات مثل 
. يفًتض بأف قراءه سيفرزوف الغث من السمُت بأنفسهم

 من دوف شك فإف الروايات العربية متفوقة على مثيبلهتا الكبلسيكية يف وصف شعوب الصحراء على كبو دقيق و    و
فقد . ىو الشروع يف اغبركة التجارية عم الصحراء الكمى و: ذلك راجع بقوة إىل حدث جلل ظهر يف الفًتة الفاصلة

منها لعب فيها القرااجيوف الكتوموف دوراً غامضاً يف اعبانب  وجدت يف العصر القدًن حركة ذبارية ما كبو الصحراء، و
من قـو إىل آخرين إىل أف يستنفذوا  لكنو كاف نظاماً عشوائياً سبر فيو البضائع من واحة إىل أخرى و الشمايل، و

فتح ؾبيء اإلسبلـ ارقاً جديدة للتجارة عن اريق نظامو  بضائعهم أو يظهروف يف اعبانب اآلخر يف حاالت نادرة، و
ال يوجد  و. استعماؿ البعَت بوصفو حيواف نقل عم الصحراء اتصاالتو العاؼبية الواسعة و اؼبتعلق بالقانوف التجاري و

كاف باستطاعة كل الكتاب العرب إهباد مثل ىؤالء الناس لو   و،أحد من القدماء كاف لديو ـبموف عموا الصحراء فعلياً 
  31.رغبوا يف ذلك فعبل

إذا أمنت الصحراء الفرصة، فإنو كاف لزاماً بالفعل على قلة من أصحاب اؼبدخل الثالث أف يعاينوا على كبو مباشر     و
لو كاف  يقف مصدر واحد فقط يف اليعة اؼبصادر اؼبتاحة، فقد كاف ابن بطواة مغرماً حبب الًتحاؿ، و ما كتبوا عنو، و

، و يف اجململ كاف ابن بطواة جواال ؼبدة ثبلثُت سنة تقريباً، عم خبلؽبا حدود  أوروبياً لكاف ماركوبولو يف اؽبامش اليـو
قدرت اؼبسافة الكلية اليت قطعها يف ذبوالو إىل ما بُت  عدد من البلداف اغبديثة يصل عددىا إىل طبسُت بلداً تقريباً، و

لكن أخذتو رحلتو األخَتة من بلده األصلي اؼبغرب إىل  كاف أغلبها يف قارة آسية، و  وشبانُت ألف ميل سبعُت و
إممااورية مايل مث عاد عم اريق غَت مباشر منحو متسعاً من الوقت يف الصحراء، مل يكن ابن بطواة عاؼباً من اينة 

أظهر قليبل من االىتماـ  و. األفضل يف وصف ما شاىده لكن كاف رحالة استثنائياً و  و،ابن خلدوف أو البكري
يبدو أف عبوسو كبوىا كاف أحد ملذاتو اآلشبة  لكنو كاف شغوفاً بالعادات إف كانت غريبة حقاً أو عدوانية، و بالتاريخ، و

One of his guilty pleasures.32  
على الرغم من اشتماؿ  التجارة عم الصحراء على     وسافر ابن بطواة يف رحلتو عم الصحراء مع القوافل التجارية، و

بضائع كثَتة فقد كاف الذىب ىو اعبذاب، وحينما يصل ذبار مشاؿ أفريقيا إىل جانب الصحراء اعبنويب كانوا على 
                                                           

30
 Histories IV.173, 187, 191.  

 Athenaeus's The يذكر أثينايوس الدينبوسوفستس.  ربتوي اؼبصادر القديبة على إشارات قليلة على عبور الصحراء وىي ؿبل شك31

Deipnosophists  ماقو القرااجي عم الصحراء ثبلث مرات، وكاف يتغذى على اللحم اجملفف وليس لديو أي شيء للشرب"على كبو إرذبايل أف "
(II.32) . ويروي ىَتودوت قصة عبور ىي يف األغلب غَت قابلة للتصديق(II.32) تتحدث عن طبسة شباب من النسامونيُت شرعوا يف رحلة ،

مغامرة عازمُت فيها على كشف الصحراء، وأخَتاً أسروا من قبل رجاؿ سود صغار البنية نقلوىم عنوة إىل بلدة تقع جبانب هنر مليء بالتماسيح هبري من 
-I.8.4; I. 10)ويقوؿ بطليموس . الغرب إىل الشرؽ، وقيل أف البلدة كانت تسكنها السحرة، وسبكن النسامونيوف من اؽبرب والعودة إىل بيوهتم

من لبدة العظمى، رافق ملك اعبرمنتيُت يف بعثة يف اذباه اعبنوب استغرقت أربعة  Julius Maternus أف شخصاً يدعى جوليوس ماتَتنوس. (11
. وحيثما كاف ىذا اؼبكاف فإف رحلة جوليوس ليس ؽبا نتائج ذات مدى بعيد." وىي مكاناً يتجمع فيو الكركدف، Agisymba أشهر كبو أجيسيمبا

 ًاؼبًتجم.  ما بُت مائة وتسعة عشر ومائة وتسعة وعشروف ألف كيلومًت تقريبا  .
:  توجد أعماؿ ابن بطواة الكاملة يف32

Ibn Batuta: Travels in Asia and Africa 1325-1354, 3 vols., ed. And trans. H.A.R. Gib (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1929; reprint 1983).                  وتوجد فقرات ؽبا صلة برحلتو إىل أفريقيا يف      :  

Corpus, pp. 279-304, and Ibn Batuta in Black Africa, eds. And trans. Said Hamdun and Noel 
King (London: Rex Collins, 1975).   
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األرجح يبكثوف يف البلدات الساحلية مثل واالتا، وسببكتو حيث كاف ذبار سودانيوف من الوانقارا يتولوف إحضار الذىب 
شتغلُت بالتعدين كانوا من صبيع  من منااق تعدينو يطعموهنم غذاء ثابتاً من معلومات زائفة، و

ُ
كاف يقاؿ إف اؼب

 يتخلوف عن كنوزىم فقط من خبلؿ عملية غامضة تدعى ،األصناؼ ابتداء من سكاف كهوؼ مشوىُت إىل مبل عمبلؽ
-alوبل الكرب على اؼبتطفلُت، على األقل وفقاً عبغرايف القرف الثاين عشر اؼبيبلدي الزىري  التجارة الصامتة، و

Zuhri
  34.  الذي حذر من إصابة أي شخص ينظر إليهم بفقداف البصر يف اغباؿ33

ما تزاؿ أكاذيبهم تظهر يف كتب  هبب أف يعزى الشرؼ للوانقاريُت بأحد أكثر ضببلت اػبداع قباحاً يف التاريخ، و    و
هبب أف نتساءؿ إف حدث ىذا يف السابق مع القرااجيُت يف تأدية دور الوانقاريُت  التاريخ إىل القرف العشرين، و

ىي العقيق األضبر الغامض الذي  واعبواىر البلمعة اؼبشهورين هبا اليت كانت ذبلب من مكاف ما ؾبهوؿ يف الصحراء، و
قد أبقى القرااجيوف على ىذا الصمت الفعاؿ حوؿ صبلهتم التجارية تلك الصبلت اليت  كاف يؤدي دور الذىب، و

، و يبدو أف جزًءا من خطتهم كاف تزويد الغرباء الفضوليُت السيما اإلغريق جبرعة مناسبة  ما تزاؿ ؾبهولة لنا حىت اليـو
من احملتمل تسرب  ، و35يف أعماؿ سكايبلكس الدعي" األسرار الزائفة"من اػبرافات اليت انتهى بعضها فيما يدعى 

. كميات أصغر إىل روايات موثوؽ هبا أكثر ردبا تتضمن ما كتبو ىَتودوت
الزائفة، اجملمعة من كل اؼبصادر اؼبتاحة اليـو ابتداء من ىَتودوت إىل  استعملت كل ىذه اؼبعلومات، الصحيحة و    و

يعد ذبميع الشعوب معاً ربت عناوين سبيزىم عن شعوب  ابن خلدوف يف تصنيف شعوب مشاؿ أفريقيا إىل ؾبموعات، و
ىناؾ نظاـ مبلئم ىو استعماؿ العرؽ ااؼبا يبدو فعاال يف العامل  أخرى زبطيطاً معتاداً يف إاار ؿباولة فهم اؼباضي، و

ال ينكر أحد بأنو كاف ىناؾ شعب معروؼ يبكننا ربديده بوضوح  و. 36فعاال أيضاً يف العامل القدًن أحياناً  اغبديث، و
لسوء اغبظ ال يبدو األمر كذلك دائماً عندما يتحتم علينا النظر من خبلؿ عيوف  و". اإلغريق"أو " اؼبصريُت"مثل 

. اؼبصريُت أو اإلغريق كبو الشعوب األخرى

                                                           
 .اؼبًتجم.  ىو ؿبمد بن أيب بكر الزىري الغرنااي، وىو جغرايف أندلسي عاش يف القرف الثاين عشر اؼبيبلدي33

34
 Corpus, p. 96.                                                                                    ينظر خبصوص وانقارا والتجارة الصامتة:  

 P.F. de Moraes Farias, "Silent Trade: Myth and Historical Evidence," History in Africa I (1974): 9-24.                                                               
:   يوجد فحص لؤلسرار الزائفة البونية يف35

Jerome Carcopino, Le Maroc Antique (Paris: Gallimard, 1943), p. 112. 
الحظ األثريوف واؼبؤرخوف .  وتتضمن حالة مهمة عن إقحاـ العرؽ آثار العصر السابق على تدوين التاريخ مباشرة تطورت من دراسة الفن الصخري36

ويف .  بسبب تكرر مشاىد ماشية مستأنسة يف الرسـو اعبدارية من العصر اؼبطَت يف الصحراءThe "Bovidian"  "بقارة/ بقري "أسلوباً أظبوه الػ 
وصار البقارة ؾبموعة عرقية . ليشمل اجملتمع الرعوي الذي حسبوا أنو يبثلو ويف اغباؿ صار يشمل الناس أنفسهم" بقارة"اغباؿ وسع العلماء اؼبصطلح 

 :متكاملة؛ وخبصوص وصف ؾبتمع البقارة ينظر
G. Cambus, "Beginning of Pastoralism and Cultivation in North-West Africa and the Sahara: Origins 

of the Berbers," in The Cambridge History of Africa, vol. I, ed. J. Desmond Clark (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1982), pp. 570-680. 

ومل . ولسوء اغبظ مل يكن التاريخ مرتباً أبداً، إذ كلما توسعنا يف معرفتنا عن الشعوب اليت أنتجت الفن الصخري يف الصحراء تصبح الصورة معقدة أكثر
كذلك مل يكن بوسع الوحدة الفنية الصمود يف ظل وجود . يكن البقارة، كما ثبت شعب واحد ولكن ؾبموعات عديدة من الواضح ال صلة بينها

وكاف على العلماء الوصوؿ إىل قرار يفيد بعدـ إمكانية إعادة ترتيب ما قبل التاريخ يف الصحراء من خبلؿ . أساليب ـبتلفة متنوعة من مكاف إىل آخر
: وخبصوص األعماؿ األساسية يف ىذا اعبدؿ ينظر. الفن الصخري فحسب

Fabrizio Mori,, Tadrart Acacus: Arte supestre e culture del Sahara prehistorico (Turin: G. Einaudi, 

1965); Alfred Muzzolini, "Le 'Bovidien' dans l'art rupestre saharien: un reexamen critique," 

L'Anthropologie 96 (1992): 737-758. 
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عمل  عدو، و مغاربة، صديق و قد عرض بروكوبيوس، يف تصنيف شعوب مشاؿ أفريقيا، الفئات األقل، ليبيُت و    و
مل يكتب يف وصف  كتب تارىباً سياسياً وعسكرياً، و مؤرخاً لببلط اإلممااور جستنياف يف القرف السادس اؼبيبلدي و

على  و. 37اإلنساف، فبينما وبتوي تقسيم بروكوبيوس على بعض األسس اؼبكانية فهو يف األساس تقسيم سياسي
يأيت أحد أشد  ابن خلدوف اللذاف يشَتاف إىل أعداد ال حصر ؽبا من األقواـ، و النقيض من ذلك قبد بطليموس و

أنظمة التصنيف غرابة من ابن حوقل الذي كتب يف أواخر القرف العاشر اؼبيبلدي، و ىو بغدادي ذبوؿ كثَتاً يف أقاليم 
اإلسبلـ الغربية، حيث قاده فضولو ليجمع معلومات كثَتة عن الصحراء، و أعلن فجأة عند نقطة ما من كتاباتو بأف 

لذلك قسمهم، تيسَتاً للفهم، إىل  قارئيو ردبا ىبتلط عليهم األمر بسبب كثرة العشائر و القبائل المبرية اليت يذكرىا و
يكمن االختبلؼ يف كوف بٍت تانامك كانوا سوًدا يف األصل مث صارت جلودىم  ، و"بنو تاناماؾ"و " صنهاجة اػبلص"

رتب ابن حوقل قائمة ربتوي على تسعة عشر اظباً  و. 38وتركيبتهم اعبسمانية بيضاء بسبب إقامتهم القريبة من الشماؿ
عشروف ربت بٍت تاناماؾ دوف اإلشارة إىل أف ىذا الًتتيب ذو ابيعة سياسية، أو  اثناف و ربت صنهاجة اػبلص و

. المبر اآلخرين مل وبدد االختبلؼ بُت صنهاجة و ثقافية، أو جغرافية، أو اجتماعية، أو لغوية، و
وباوؿ ابن حوقل فرض نظاـ ما على ؾبتمع ؾبزأ بينما كاف ىناؾ كتاب آخروف مهتموف بكيانات أكم األمر الذي     و

من ناحية أخرى وجدنا أنفسنا يف أغلب الوقت نتعامل  ، وEthnicitiesيغرينا على رؤيتها بوصفها تصنيفات عرقية 
صارت نوميديا على سبيل اؼبثاؿ  و. ألصق يف حاالت معينة، بقـو ما تصنيفات فرضت من اػبارج مع تصنيف عاـ، و

- فيما بعد - ناصر النوميديوف  و. العباً مهماً يف النظاـ اغبكومي الشماؿ أفريقي الذي يقاتل يف اغبروب البونية
جاء اسم  انتهوا بوصفهم إقليماً يف اإلممااورية الرومانية، و قيصر و اعبانب اػبطأ يف اغبرب األىلية بُت بوميب و

تظهر األظباء أحياناً يف حالة مشاهبة تتعلق   وNomad."39بدوي " سًتابوف من الكلمة  النوميديُت وفقاً لبليٍت و
يُعرؼ التوارؽ  كاف للمبر منذ ظهورىم األقدـ يف الصحراء بناء ابقي واضح، و و. بطبقة اجتماعية أكثر منها عرقية

ردبا يعود قدـ ىذه  و. أنفسهم عادة على كبو ابقي أكثر منو قبلي، ال سيما إف كانوا من مرتبة النببلء أو احملاربُت
ىو اسم يظهر أنو يتعلق جبذر كلمة  من بُت قبائلو الليبية، و  [األمازيغ]العادة إىل زمن ىَتودوت الذي ذكر اؼباكسيس 

   40.بربرية عامة تعٍت نبيل
                                                           

37
 Bellum Vandalicum (hereafter B. V) III.16.3,9; 17.6; 20.19 IV.10.5-24.  

: وخبصوص النص والًتصبة اغبديثة ينظر 
Procopius, History of the Wars, trans. H. B. Dewing (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1916). 
38

  C0rpus, p. 50. 

 :                                                                                              وخبصوص قوائم ابن حوقل ينظر
Tadeusz Lewicki, "A Propos d'une liste de tribus berberes d'Ibn Hawqal, Folia Orientalia I (1959): 128-

   وأخرى حديثة  يف,135

"Du nouveau sur la liste des tribus berberes d'Ibn Hawqal," Folia Orientalia 13 (1971): 171-200. 

وكأين ببعض اؼبتصفحُت ..وقد أعدت يف غَت موضع ما استكثرتو من عدد أحياء المبر وقبائلهم الذين ذبمعهم أخوة جالوت: ".. يقوؿ ابن حوقل
وأما بنو تامباؾ ملوؾ تادمكو والقبائل اؼبنسوبة إليهم فيقاؿ أف أصلهم سوداف ..فهذه قبائل صنهاجة اػبلص ..لكتايب ىذا يستثقل ذلك وال ينزلو منزلتو

   . اؼبًتجم.101.ص..أبيضت أبشارىم وألواهنم لقرهبم من الشماؿ وبعدىم عن أرض كوكو
39

 N. H. V.2.22; Geography II.5.33.   
40

 Histories IV.191.                                                                    خبصوص صلة ماكسس بأمازيغ وإيبازيغن، ينظر:  

Oric Bates, The Eastern Libyan: An Essay (London: Frank Cass & Co., 1970; reprint 0f 1914 edition), 

p. 77, and Desanges, Catalogue, p. 111. 
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مل يقصدوا دبثل  من الواضح أف الكتاب الكبلسيكيوف والعرب أظبوا الشعوب ألسباب ـبتلفة يف أزمنة ـبتلفة، و    و
كانت الصورة العرقية  و. يف أحواؿ كثَتة مل يقوموا بذلك ىذه التسميات العمل لصاغبنا وفقاً لفهمنا اغبديث للعرؽ، و

ليس لدى أولئك الذين كانوا وباولوف  يف الصحراء بالنسبة للقدماء فسيفساء ال زبتلف عن أحجية الصور اؼبتناثرة، و
كاف ىناؾ حل بسيط يتم فيو تقسيم الصحراويُت إىل ثبلث  نظمها معاً أية فكرة عن ما يفًتض أف تكوف عليو، و

اعبرمنتيوف الذين كانوا مستقرين يف األغلب   و،الغايتاليُت الذين كانوا بدو يف األغلب عاشوا يف جهة الغرب: ؾبموعات
 واألثيوبيوف الذين مت سبييزىم بنمط اغبياة، و االقتصاد، أو حىت باؼبكاف أقل من سبييزىم ،عاشوا يف جهة الشرؽ و

   41".شخص ؿبروؽ الوجو"مشتقة من اللغة اإلغريقية و تعٍت شيء ما قريب من " أثيوبيُت"ببشرهتم الداكنة إذ أف كلمة 
يظهروف  كاف الغايتوليوف بالنسبة للروماف شعب كثَت العدد عاش جنوب جباؿ األالس على حافة الصحراء، و    و

أحياناً يف الروايات الكبلسيكية بوصفهم مرتزقة يقاتلوف الروماف يف حروب مشاؿ أفريقيا، أو بوصفهم قبليُت غاضبُت 
 حشي اؼبستقرين اؼبساؼبُت الذين يقيموف ربت اغبماية الرومانية حيث يندفعوف من أوكارىم، و يهاصبوف على كبو و

أشَت إليهم يف مناسبات  ، و"اعبحيم"يبادوا أو يهربوف إىل عاؼبهم السفلي  يقبض عليهم و يرتكبوف أعماال مؤذية، و
ىو  ؾبموعة من صباعات مستقلة يشًتكوف يف نظاـ حياة متشابو و أمة، و ارباد قبائل، و عديدة يف سياؽ قبيلة، و

إذا كاف الغايتوليوف  و. الوصف الدقيق ؽبم يف األغلب، مفًتضُت بأنو كاف ىناؾ حقيقة ما تتعلق بوجود الغايتوليُت
ال يعٍت شيئاً أكثر بسااة  ردبا كاف اظبهم يشَت إىل اذباه و ليس من اختبلؽ الروماف، من اؼبؤكد أهنم كانوا مبلئمُت، و

". اعبنوبيوف"أو " ساكٍت األراضي اعبنوبية"من أهنم 
إذا مل يشأ أغلب الكتاب اؼبعاصرين االقتناع بالتصنيف العرقي للكتاب القدماء، فإىل أي مدى يبكننا اؼبواصلة؟     و

ىل كبن سائروف كبو سراب يف البحث عن تعريف للعرؽ يبكن تطبيقو على كبو عاـ على عامل ما قبل العصر اغبديث 
ما هبب أف  تركوا مدونات، و ليس فقط أولئك الذين عاشوا يف دوؿ و بدرجة سبكننا من تصنيف شعوبو إىل فئات، و

مظللة، كما يف حالة الشعبُت اؼببهمُت " جنس"يبكن أف تكوف األصناؼ األكم مثل  تستند عليو ىذه األصناؼ؟ و
يعٍت   وMelanogaetuliansاؼبيبلنوغايتوليوف  و Leukaethiopesجداً اللذين ذكرنبا بطليموس، الليوكايثيوبيوف 

وبدد  إىل لوف البشرة، و" األثيوبيوف"ااؼبا يشَت مصطلح " الرجاؿ السود البيض"، أو "األثيوبيوف البيض"األوؿ حرفياً 
ىو مل ىبتلقهم فقد أشار إليهم بليٍت أيضاً الذي يضعهم جنوب  بطليموس مكاهنم يف دواخل اؼبغرب اعبنوبية، و

 الذين يظن أهنم Nigritaeالنيقريتيُت  الصحراء بُت الغايتوليُت الذين وفقاً لكل الروايات تقريباً كانوا بيض البشرة، و
الليبيوف "كاف اعبَتاف القريبُت من الليوكايثيوبيُت، ابقاً لبطليموس، ىم الليبو مصريُت، حرفياً  و. كانوا سود البشرة

، بوصفهم أحد األجناس "الغايتوليوف السود"يصنف بطليموس اؼبيبلنوغايتوليوف،  و. ىذا تناقض آخر ، و"اؼبصريوف
يفًتض اؼبؤرخوف غالباً أف  و. ال أي كاتب آخر مل يقتبس من بطليموس لكن مل يذكرىم بليٍت، و الكمى يف ليبيا، و

كاف الليوكايثيوبيوف بيض البشرة : كبل الشعبُت كانا من جنس ـبتلط مع أف اقًتاح ما مت عرضو يربط اعبنس بالثقافة

                                                                                                                                                                      

يقطن غرب حبَتة شط اعبريد : وردبا من اؼبفيد إيراد ما يقولو ىَتودوت عن قبيلة ماكسس من حيث األصل الذي وفدوا منو والرقعة اليت يشغلوهنا، يقوؿ
وىم أناس " األمازيغ" قبائل يقيموف يف منازؿ عادية، ويزاولوف مهنة الزراعة أوؽبم اؼباكسس Ausesوبعد اؼبنطقة اليت يقيم فيها األوسس " تريتوف"

يلطخوف أجسادىم  باللوف األضبر، ويدعوف أهنم يتحدروف من / وبتفظوف بشعر رؤوسهم يف اعبانب األيبن منو ووبلقونو يف اعبانب األيسر، ويصبغوف 
    .Herodotus, Histories, Ibid, p. 334 .اؼبًتجم. أصل اروادي
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تفًتض مثل ىذه   و42.عاشوا ثقافة أثيوبية النمط يف حُت كاف اؼبيبلنوغايتوليوف سود البشرة عاشوا ثقافة غايتولية النمط
الفكرة وجود رابط بُت اعبنس والثقافة أقوي بكثَت فبا يبكن أف يكوف كافياً ال سيما أف دواخل مشاؿ أفريقيا كاف هبا 

على كل يبكننا أف نستنتج من  و. تشابو ثقافات وشعوب ال تسمح بإظهار مثل ىذه االختبلفات اختبلط مفرط و
بالتايل فهي غامضة سباماً حىت بالنسبة  اؼبيبلنوغايتوليوف أف اػبريطة العرقية كانت معقدة جداً و خبلؿ الليوكايثيوبيوف و

. ؼبراقب لديو مصادر بطليموس
 يذكر ىَتودوت ،ىناؾ سؤاؿ أكثر عمومية يتعلق دبصَت األثيوبيُت الذين عاشوا يف اعبانب الشمايل من الصحراء    و

 بليٍت، وبطليموس، و  كذلك يذكر سًتابوف، و،األثيوبيُت أوال بوصفهم سكاف كهوؼ عاشوا قرب اعبرمنتيُت
ىم ال يشَتوف إىل السودانيُت نظراً ألف سًتابوف عم عن اعتقاد  آخرين ؾبموعات عديدة من األثيوبيُت و سالوست، و

صحراء دوف مياه مستوانة يف نقاط معينة فقط يف "يؤمن بو على كبو عاـ بأف اعبانب اآلخر من أثيوبيا توجد بو 
  وOukhalikkeisاألوخاليُت   وXulihkeisيذكر بطليموس القزوؽبكيُت    و43".الغرب ناحييت الشرؽ و

يظهر من وصفو على كبو مؤكد أهنم ما يزالوف يف   على أهنم أثيوبيو الغرب األبعد جنوباً، وAganginaeواألقاقبيُت 
أف األثيوبيُت غزو ليبيا إىل غاية دايرس "يذكر سًتابوف قوال متواتراً قدًن يرد فيو    و44.اعبانب الشمايل من الصحراء

Dyris [جباؿ األالس] ذكر أف القبائل األثيوبية كانت   و45."يف حُت احتل آخروف جزًءا كبَتاً من ساحل البحر
. حىت قرااج موريتانيا، و من بُت جَتاف نوميديا، و

ىم اجملموعة السوداء  (التيدا)مستعجلة، كاف التبو  حينما بدأ الكتاب العرب تدوين مبلحظاهتم بطريقة مقتضبة و    و
فهل ىاجر كل األثيوبيُت . كانوا يعيشوف يف جباؿ تيبسيت اليت تشبو القبلع الوحيدة اؼبنظمة اليت تركت يف الصحراء، و

لكن من احملتم أف  اآلخرين جنوباً يف الفًتة الفاصلة؟ غالباً ما ينتقل الناس ربت الضغط، عم امتدادات اويلة أحياناً، و
 يف فًتة زمنية قصَتة نسبياً ىو انتقاؿ موت أكثر منو ىجرة، و يكوف انتقاؿ أعداد ىائلة من الناس عم الصحراء كلها

استعملوه لطرد األثيوبيُت من موانهم الشماؿ  مت تُقدًن اقًتاح يفيد بتبٍت المبر للبعَت بوصفو آلة قتاؿ متواصل و
إذا كاف األمر كذلك، ؼباذا مل يتنب األثيوبيوف البعَت أيضاً؟ ردبا ألف فعاليتو يف القتاؿ ال تقارف بفعالية الفرس  أفريقي، و

ىذا الطرح يتضمن افًتاض نوع ما من حرب عنصرية قديبة مروعة   و46الذي استمر وسيلة الركوب اؼبفضلة يف اؼبعركة،
مل يبق أي دليل يدعم مثل ىذه  اردوىم أو قضوا عليهم، و تعصبت فيها القبائل البيضاء ضد القبائل السوداء و

ىو ذوباف القبائل األثيوبية يف القبائل المبرية، أو صاروا سكاف  و: السيناريو األكثر ترجيحاً ىو األبسط و. الفرضية
ردبا كانت رواية ابن حوقل الغريبة عن بٍت  و. ، أو كبل األمرينThe Haratinواحات معروفُت اليـو باسم اغبراتُت 

ىو انصهار قبائل كانت  تامباؾ الذين كانوا سود البشرة يف األصل مث صاروا بيض البشرة ؿباكاة ؿبرفة غبدث حقيقي، و
.  تعد أثيوبية قديباً يف قبيلة صنهاجة

                                                           
42

 Ptolemy, Geographia IV.6.6; Pliny, N.H. V.8.43.  ًوينظر أيضا  Desanges, Catalogue, pp. 219-220, 223, 

and Stephane Gsell, Histoire ancienne de L'Afrique du Nord, 8 vols. (Paris: Hachette, 1914-1928), I, p. 

299.  
43

 Geography I.2.25.  
44

 Geographia IV.6.6. 
45

 Geography I.2.26. 
46

 Brent D. Shaw, "The Camel in Roman North Africa and the Sahara: History, Biology, and Human 

Economy," Bulletin de L'Institut Fondamental d'Afrique Noire, ser. B 41.4 (1979): 663-721.     
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نادراً ما كاف  فيما يتعلق باللغة فهي يف إاار ذباوز اعبنس ىي إحدى ظبات التحديد يف اؼبفهـو اغبديث للعرؽ و    و
بدأ ىذا  و. يذكرىا الكتاب الكبلسيكيوف أو العرب عدا مبلحظة أف اؼبتحدث عنهم كانوا يتكلموف كبلماً غَت مفهـو

 زبتلف اللغة اليت يتحدثوف هبا كلية عن أية لغة أخرى، و: "دببلحظة ىَتودوت الفظة حوؿ سكاف الكهوؼ األثيوبيُت
نواصل مع شاعر القرف السادس اؼبيبلدي كوريبوس الذي يبلحظ، يف إشارة إىل    و47"تبدو مثل صوت اػبفافيش،

ال يبيز الكتاب عادة اللغات   و48."لغاهتم المبرية تصدح  بتعابَت نبجية فيما يشبو نباح الكبلب"القبائل المبرية بأف 
مل وبددوا على كبو قااع أف اللغة كانت معياراً مهماً لتقسيم قبائل مشاؿ  بعضها من بعض، و (المبرية)غَت اؼبفهومة 

لكن  لكن ردبا علينا افًتاض ىذا، أما تاكيتوس، الذي يتبع مدرسة سالوست يف دراستو لشماؿ أفريقيا و أفريقيا، و
دراستو عن القبائل األؼبانية ال تضاىى يف علم اإلنساف الوصفي الكبلسيكي، فهو يشَت فعبل إىل أنبية اللغة يف 

اعبدير بالذكر أف اللغة غالباً ما استخدمت بوصفها دليل   و49.استعراضو للشعوب القاانة مشاؿ اإلممااورية الرومانية
الشعوب  يبيز ابن خلدوف المبر عن العرب، و و. على العرؽ يف بعض منااق أفريقيا دبا يف ذلك غرب أفريقيا األدىن 

يعٍت أصل الكلمة شيء ما يشبو كبلماً غَت  العرب ىم من أعطى المبر اظبهم، و: ابقاً لو األخرى عن اريق لغتهم، و
منها يقوؿ اؼبرء عند حديثو عن األسد إنو يتمبر   و، ـبتلط غَت مفهـو50تعٍت كلمة بربر يف العربية، صياح: "مفهـو

     51.حينما يصدر زئَتاً مضطرباً 
 غَت اؼبفهومة ىي اللهجات احمللية الكثَتة اليت كاف المبر مقسمُت على أساسها، و [األصوات]كانت الصيحات     و

وفقاً إلحصاء حديث تصل اللهجات إىل عدد مذىل وىو ألف ومائيت ؽبجة، رغم أف الوضع زمن ابن خلدوف يبكن 
وبينما تبُت اللغات المبرية اختبلفات داخلية قليلة نسبياً باؼبقارنة مع الفروع األخرى من العائلة األسيوية . زبمينو فقط

حاوؿ   و52.األفريقية، فإف خريطة لغوية مفصلة للمتكلمُت باللساف المبري سيكوف ؽبا مبط حساء اػبضار اؼبسكوب

                                                           
47

 Histories IV.183.  
:  إف أفضل ابعة حديثة لكوريبوس ىي48

J. Diggle and F.R.D. Goodyear, Flavii Cresconii Corippi Iohannides seu de Bellis Libycis Lib.viii 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1970).  
: وكتاب كوريبوس الثاين الذي وبتوي على تصنيف القبائل يف نسق جغرايف يبكن وجوده يف

Vincent Zarini, Berberes ou Barbares? Recherches sur le livre second de la Johannide de Corippe 

(Nancy: ADRA, 1997), pp. 121-131. 
49

 Germania XLIII.  
 اؼبًتجم.  حبذا لو استعمل الكاتب لفظ أصوات فهي اللفظ اؼبناسب50

51
 Histoire I:168.    

ويقدـ ابن خلدوف، يف مكاف آخر، تفسَتاً بديبل إف مل يكن مشاهباً، وابقاً ؽبذا، ىناؾ ملك يبٍت يدعى أفريقوس بن قيس بن سيفي عاش يف زمن 
  .  أعطاىم اسم المبر حينما ظبع راانتهم وسأؿ عن ما تعنيو تلك المبرة: "موسى كاف كثَتاً ما يهاجم مشاؿ أفريقيا ويقتل بربراً كثَتين

Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An introduction to History, trans. Franz Rosenthal, ed. N.J. Dawood 

(Princeton: Princeton University Press, 1967), p. 14. 
:  خبصوص خلفية أصل المبر واشتقاقاتو، ينظر52

P. Behrens, "Wanderungsbewegungen und Sprache der fruken saharanishen Viehzuchter," Sparache 

und Geschichte in Afrika 6 (1984-85): 135-216.  

أف اػبريطة اللغوية ستكوف مؤلفة من ؾبموعات لغوية ـبتلفة متناثرة مثل حساء اػبضار اؼبسكوب " مبط  حساء اػبضار اؼبراؽ"يقصد الكاتب بتعبَت 
         .would have the pattern of spilled vegetable soup .اؼبؤلف من خضار ـبتلفة النوع واغبجم

. والشكر موصوؿ للدكتورة خدهبة أبو عروش األستاذة يف قسم اللغة اإلقبليزية جبامعة بنغازي وىي أمريكية األصل على مساعديت يف فهم ىذا التعبَت
 . اؼبًتجم
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 الزناتية، و- عن اريق سبييز ؾبموعتُت من اللهجات أو ثبلث " لغة ؽبجات"العلماء يف اؼباضي فهم ما يدعى 
مستندين على التنوعات  - (اليت تربط بصنهاجة حينما ال سبيز على كبو منفصل)أحياناً اؼبصمودية  الصنهاجية، و

مصمودة مصطلحات استعملت يف كتابات  صنهاجة، و مل تكن زناتة، و و. على اؼبكاف الصرفية، و الصوتية، و
تركز وجود  لكنها تظهر فعبل، على كبو صريح عند الكتاب العرب الذين قاموا بالتمييز فيما بينها، و القدماء، و

 أكثر شيوعاً يف مشاؿ و (الذين يتكلموف الزناتية)اؼبنااق احمليطة يف حُت كانت زناتة  مصمودة يف مرتفعات األالس و
/ وتعٍت كلمة صنهاجة أولئك الذين يتكلموف زيناقا . كانت صنهاجة يف اعبنوب والغرب شرؽ بقية مشاؿ أفريقيا، و

. ىي اللهجة األكثر شيوعاً يف الصحراء الغربية ، وZenaga / Znagaزناقة 
اليت ربد  [القبائلية]صنهاجي أبداً على كبو جيد ػػػػ كاف سكاف جباؿ القبائل - مل يعمل نظاـ التصنيف الزنايت    و

كاف اؼبتكلموف بالزناتية  البحر األبيض اؼبتوسط يف الشرؽ اعبزائري، على سبيل اؼبثاؿ، يتكلموف الصنهاجية ػػػػػ و
قاـ اللغويوف  و. عم مشاؿ أفريقيا  Helter-skelterوالصنهاجية يف األلف سنة األخَتة على األقل متناثرين شدر مدر 

 53.حديثاً بنقد ىذا الطرح اللهجوي الذي بالكاد ساعد اؼبؤرخُت على تصنيف اجملموعات العرقية من ألف سنة مضت
يبدو فعبل أف اللغة، عند ىذه النقطة، كانت أكثر أنبية يف ربديد ىوية اجملموعة فبا عرضو اؼبراقبوف، أو كاف من  و

كاف لدى العلماء اؼبسلمُت نظاـ تصنيف مفضل يستند إىل تعاليم العهد القدًن اليت تثبت  اؼبرجح نسبة ذلك ؽبم، و
. [عليو السبلـ]مكاف كل شخص يف شجرة البشرية اليت تعود إىل آدـ 

النسب، لعب أدواراً ـبتلفة  اعبغرافيا، و زناتة األساسي، يبدو أف ارباد اللغة، و- حاؼبا يتم ذباوز انقساـ صنهاجة    و
ابقاً البن خلدوف، اجملموعات " سبلالت"كانت صنهاجة نفسها منقسمة إىل ثبلث  يف ربديد ىوية اعبماعة، و

الثانية ىي صنهاجة  كانت من سكاف اعبباؿ، و عاشت الثالثة إىل الغرب و اؼبتآلفة األوىل من اؼبغرب الشرقي، و
يبدو أهنم اشًتكوا مع ظبييهم  ىو مصطلح شائع لدى الكتاب العرب منذ زمن اإلدريسي، و الصحراء، أو اؼبلثموف، و

كاف اؼبلثموف بدورىم مقسمُت أيضاً إىل   و54.لكن ردبا يف تشابو اللهجة أيضاً  الشماليُت ليس يف االسم فحسب و
  و55.آخرين ، وWurikaوريكا  أحياناً تارقا، و ؼبطة، و جدالة، و مسوفة، و ؾبموعات، تتضمن دائماً ؼبتونة، و

ويذكر اليعقويب فبلكة صنهاجة . يبدو أهنم كانوا يتمتعوف عند بداية ظهورىم بارباد أقوى فبا آلت إليو األمور فيما بعد
 ؼبلك قوي عاش يف القرف العاشر اؼبيبلدي يدعى تنموتاف 57 والبكري56يف قائمة بلدانو اليت عددىا، وعرض ابن حوقل

ملك صنهاجة األوؿ يف "، ويضيف ابن أيب زرع بأنو كاف (اؼبعروؼ بػ تنياراتاف بن ويسانا بن نزار)بن أسفيشر 
 ـ، 1038واتفقوا سنة .  وقرر الصنهاجيوف قتلو بعد عهدين من حكمو بعد أف سئموا من النظاـ اؼبلكي58."الصحراء
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 Lionel Galand, Langue et Litterature Berberes: Vinget cinq ans d'etudes (Paris: Editions du Centre de 

la Recherche Scientifique, 1979), p. 19.  
-104، 65-64، 5-4. انظر بصفة خاصة ص ص.  كرس أغلب اعبزء الثاين من عمل ابن خلدوف حوؿ تاريخ المبر لسبلالت صنهاجة الثبلثة54

.  122-121، و 105
 توجد تنوعات كثَتة، ويقسم اإلدريسي، على سبيل اؼبثاؿ، ؼبطة عن صنهاجة ويضمن مسوفة مع ؼبطة، ولكنو يضع ؼبتونو، وجدالة، وآخرين كثَتين 55

الذين مل يذكرىم  Tazakkaghtوضمن الدمشقي يف بداية القرف الرابع عشر اؼبيبلدي ؼبتونو، ومسوفة، وجدالة ولكن أيضاً التازاكاقت . مع صنهاجة
  .Corpus, pp. 127-209  ينظر . أي كاتب أخر، والكاكداـ اليت تناوؽبا كتاب آخرين بوصفها مكاف، وىي أرض البسي اللثاـ شبو األسطورية

. اؼبًتجم. 97. كتاب صورة األرض، ص:  ابن حوقل56
. اؼبًتجم. 850. ، ص...اؼبسالك:  البكري57
.  اؼبًتجم. مل أسبكن من الرجوع إىل ابن أيب زرع، واكتفيت دبا نقلو ابن خلدوف عنو. 372. ، ص6تاريخ، :  ابن خلدوف58
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بعد مرور مائة وعشرين سنة، على قبوؿ ملك جديد من ؼبتونة، ولكنو قتل يف معركة بعد توليو بفًتة وجيزة، وحل ؿبلو 
، ولكن يبدو أف ىذا الًتتيب اعبديد تضمن 60"ملك صنهاجة كلها" وقد لقب ابن حوقل تنموتاف 59.ملك من جدالة

تلك اجملموعتُت فقط فيما يظهر أنو أكثر من ربالف ولكن أقل من دولة، وردبا تكوف كلمة ارباد أحسن وصف لو، إف 
ويعود أصل كل اؼبعلومات عن اؼبرحلة البلحقة لفًتة تنموتاف من مصدر وحيد ىو ابن أيب زرع الذي . حدث ذلك فعبلً 

  61.عاش بعد أربعة قروف من ذلك
    وزاؿ أي إحساس بوحدة صنهاجة مع صعود إممااورية اؼبرابطُت وسقواها فيما بُت أواسط القرف اغبادي عشر 

وأدى التنافس داخل اغبركة اؼبرابطية بُت جدالة وؼبتونة إىل حرب أىلية تأججت يف . وأواسط القرف الثاين عشر اؼبيبلديُت
معركة مروعة أبيدت فيها قوة ؼبتونة، ونالت جدالة اؼبصَت نفسو تقريباً، ومل تقم لصنهاجة أي قائمة أبداً، حىت يف شكل 

ربالف عسكري، وكاف النزاع اعبائحي بُت اربادات صنهاجة وزناتة، الذين وصفوا بأهنم أعداء متأصلُت، ؿبدود بسلسلة 
ودخلت القوتاف العظيمتاف يف غرب البحر األبيض اؼبتوسط يف . من حروب توكيلية معقدة يف القرف العاشر اؼبيبلدي

دخلت يف  [األندلس] (إسبانيا)واػببلفة األموية يف قرابة  (تونس)ذلك الوقت ونبا اإلممااورية الفاامية األفريقية 
ليس )صراع من أجل السيطرة كاف فيو اؼبغرب مسرح اغبرب األساسي، فاستعمل الفااميوف ؾبموعة صنهاجة الكبَتة 

، واستعمل األمويوف ؾبموعات زناتية يف األغلب، وكاف ىذا الصراع يف األصل أسري، وديٍت، وسياسي، (الصحراويوف
ومن ناحية ثانية فإف الغارات، وحىت . واقتصادي، ولكن بالكاد عرقي، ومل يكن لو تأثَت دائم على ؾبموعات الصحراء

اغبروب بُت ؾبموعات صنهاجة، ال سيما ؼبتونة وجدالة، ىي موضوع مألوؼ، ويبدو أهنا كانت يف األساس صراع بُت 
  62.ؾبموعات متنافسة على اؼبوارد االقتصادية مثل مناجم اؼبلح، ومراعي اؼبنااق اؼبرتفعة، والواحات

    وقد يساعد التحديد اؽبرمي للهوية على فك عقدة حاجتنا إىل أف نضيف بشكل أفضل من ىذا الشكل اؽبرمي 
. الواقع التارىبي للقرنُت التاسع أو الرابع عشر اؼبيبلديُت حبيث ينظر إىل الفرد كوهنمبرياً وصنهاجياً وؼبتونياً أو مسوفياً 

وكلما كانت شبكة العبلقات االجتماعية السياسية يف اجملتمعات اؼبتجزئة، أعمق كاف اإلحساس باالنتماء أقوى، وىو 
واندؾبت العائبلت العريقة يف صباعات سبللية اربدت لتشكل عشائر قائمة . ما يفسر ؼباذا مل يوجد مفهـو أمة بربرية

 وكاف 63.على سلف عاـ مشًتؾ، مع أف ىذا كاف يف أحواؿ كثَتة نتيجة االرتباط الفكري أكثر منو ارتباط صلة قرابة
اختبلؽ نسب عاـ واضح، وإذا أخذنا بالنموذج األبسط فإنو - من السهل تغيَت سبلسل األنساب أو إف كاف ضرورياً 

هبب ذبميع العشائر يف قبائل ولكن إذا ذباوزنا اػبط الفاصل بُت العشَتة والقبيلة فإف ذلك يأخذنا يف الواقع من 

                                                           
. اؼبًتجم. 373-372. ف، ص ص. س. ـ.  ابن خلدوف59
 .اؼبًتجم. 97. كتاب صورة األرض، ص:  ابن حوقل60

61
 In corpus see pp. 48-49 for Ibn Hawqal and pp. 236-237 for Ibn Abi Zar.  

:  خبصوص النزاع الصنهاجي الزنايت ينظر62
Henri Terrasse, Histoire du Maroc, vol. I (Casablanca: Editions Atlantides, 1949).  

: وخبصوص الصراع الصنهاجي الداخلي ينظر
H. T. Norris, Saharan Myth and Saga (Oxford: Oxford University Press, 1972), p. 78, and E. Ann 

McDougall, "The Sahara Reconsidered: Pastoralism Politics and Salt from the Ninth through the 

Twelfth Centuries," African Economic History 12 (1983): 276-277. 
:  خبصوص اجملتمعات اؼبتجزئة والثقافة األفريقية التقليدية، ينظر63

Die Volker Africas und ihre tradilionellen kulturen: Studien zur kulturkunde, ed. H. Baumann, 2 vols. 

(Wiesbaden: H. Baumann, 1975 and 1979).  
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تركيبات اجتماعية واضحة نسبياً إىل أشياء أخرى، وسيكوف من اؼبناسب لو استطعنا تطبيق قتل رحيم ىادئ على كلمة 
اليت أفرط يف استعماؽبا وأسيء إليها، ضبلت القبيلة بوصفها كلمة أكثر فبا هبب، واألسوأ أهنا غامضة بدرجة " قبيلة"

يصعب فهمها، واستخدمت خطأ لوصف اربادات اجتماعية، وسياسية، وعرقية فعلية وزبيلية ـبتلفة كثَتة جداً ذلك 
ومل يكن ىناؾ حس حقيقي لدى الكتاب القدماء باجملتمعات اؼبتجزئة، ويسجل ىَتودوت . أهنا صارت ال تعٍت شيًئا

قائمة دبا يسمى قبائل تبدأ عند حدود مصر وتتحرؾ غرباً إىل ما بعد خليج سرت وكبو اعبنوب الغريب إىل جباؿ اؽبقار، 
مسجبل خصوصية كل منها، وسار البلحقوف على شاكلتو بإخبلص ؾبمعُت كل شخص كاف يعيش فيما وراء حدود 

.  الدوؿ يف قبائل دوف التساؤؿ أبداً عن ماذا كانت تعٍت القبيلة
   وقد خلد الكتاب العرب الفكرة العامة عن القبيلة، وقسم ابن أيب زرع صنهاجة إىل سبعُت قبيلة، ولكنو مل ىبم قراءه 

- على األقل - أبداً ؼباذا ىي قبائل أو حىت ما ىو اؼبعيار اؼبستعمل يف سبييز واحدة عن األخرى؟ أما ىَتودوت فيجعل 
ويبكننا ذبنب القبائل . قبائلو تأكل اعاماً ـبتلفاً وسبارس عادات ـبتلفة، مضمناً أشكاال متنوعة من سوء سلوؾ جنسي

 ولكن ىذا 64ونعلن أف ىذا يؤلف عرقاً،" المبر"عن اريق ذبميع شعوب مشاؿ أفريقيا األصلية معاً ربت عنواف بارز 
 إذ من الواضح أنو كاف يوجد شيء من اغبقيقة بالنسبة للوحدات cop-outؾبرد تنصل من ربمل اؼبسؤولية 

االجتماعية السياسية اليت نعرفها بوصفها قبائل، وكبن ردبا ليس لدينا أية فكرة أخرى تفسر لنا أسباب تشكيل القبيلة 
أكثر فبا فعل ابن أيب زرع أو ىَتودوت، ولكن دبا أهنما استخدما ىذه الكلمة بوصفها األساس الذي أقاموا عليو 

تصنيفهم للناس، فإننا عالقوف هبا، وتظل مصطلحات مثل القبيلة وحىت التصنيف العرقي باقية ألهنا غامضة على كبو 
.     مبلئم؛ وىي تيسر فهمنا يف خضم ربكة اؽبوية االجتماعية

 ولكن 65   وعلى العكس من ىَتودوت الحظ ابن أيب زرع فعبل أف الذين يتحدث عنهم عاشوا يف ؾبتمعات متجزئة،
 كاف النظاـ الذي فرضو ىو والكتاب العرب اآلخروف يتعلق بتسلسل النسب أكثر من تعلقو بدراسات علم اإلنساف،

وعرفت اجملموعات بوصفها أحفاد قـو ؿبددين، ولذلك كاف األصل الذي ربدر منو المبر على كبو دقيق موضوعاً 
غولياه )وكانت البداية األكثر رواجاً ىي األرض اؼبقدسة، وكاف اعبد األوؿ من بُت اؼبرشحُت ىو جالوت . نوقش كثَتاً 

(Goliah ويقاؿ أف الفلسطينيُت، ىبلط بينهم وبُت الكنعانيُت عادة، بعد سبكن داود من قتل جالوت، تركوا أرضهم ،
األـ، وىاجروا إىل مشاؿ أفريقيا حيث صاروا ىم المبر، ومل يكن كل شخص رغب يف احملافظة على المبر يف العهد 

وتتحدر إحدى الروايات األكثر شيوعاًإىل أبناء نوح، حاـ وساـ، . مقتنع بالصلة اعبالوتية Old Testamentالقدًن 
صار حاـ أسود بسبب لعن والده لو، وىرب إىل اؼبغرب ليتوارى : "الذين قيل أف الشيطاف بذر اػببلؼ بينهما

     66."، وىو أحد أحفاده، ذرية كثَتة يف اؼبغرب[كاسلوىيم]وخلف بربر بن كيسلوجيم ... خجبل
                                                           

:  خبصوص مناقشات عامة حوؿ المبر بوصفهم عرؽ ينظر64
Michael Brett and Elizabeth Fentress, The Berbers (Malden, Mass: Blackwell Publishers, 1997), pp. 4-

6, and the introduction by Gabriel Campus in Encyclopedie Berbere (Aix-en-Provence: Edisud, 1984), 

I, pp. 8-13. G. H. Bousquet, Les Berberes: Que Sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France, 1967), 

pp. 7-12,                                                                عرؽ أصلي"وىو يفضل رؤيتهم بوصفهم ؾبموعة لغوية  أكثر من".  
65

 Corpus, p. 236.  
66

 Ibn Khaldun, Histoire I, 177-178.  

وادعى اؼبؤرخ  ..Corpus, p. 48 وتأيت الصلة اعبالوتية متأخرة قليبل عند ابن حوقل، .Corpus, p. 21تظهر الصلة اغبامية لدى اليعقويب، 
 ، ابن كوش، Havilahقديباً، يف القرف األوؿ اؼبيبلدي بأف الغيتوليُت يتحدروف من حافيبله  Flavius Josephusاليهودي فبلفيوس جوسيفوس 

  .حفيد حاـ
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   ومن اؼبفهـو أف كثَتاً من المبر ال يريدوف عودة شجرة عائلتهم إىل جالوت وحاـ، أو أي من شخصيات التوراة 
صلى اهلل ]وكثَتاً ما حاوؿ اؼبسلموف يف كل أكباء العامل اإلسبلمي تأسيس صبلت سلفية دبوان النيب . األخرى الباالة

يف شبو اعبزيرة العربية، ومل يكن المبر استثناء، وكانت النظرية الشائعة بينهم أهنم كانوا يبنيُت فقدوا الصلة  [عليو وسلم
بوانهم منذ زمن اويل، وأرخ ابن خلدوف كل القصص اليت أمكنو اغبصوؿ عليها اؼبتعلقة بأصوؿ المبر وألغى كبل منها 

 ومل 67."مثاؿ على الروايات الواىية لدى اؼبؤرخُت"على التوايل، وميز قصة واحدة عرضت غزو ملك يبٍت قدًن بوصفها 
الرأي الذي يظهرىم أافاؿ جالوت أو العمالقة، وهبعلهم يهاجروف : "يتصنع كلمات تتعلق بنظرية شائعة أخرى ىي

ولكن ابن خلدوف أثبت فعاليتو . 68"من سوريا اوعاً أو كرىاً، وىو رأي واىي لدرجة يستحق تصنيفو بوصفو أسطورة
: وىو اآلخر، يف النهاية، تتبع أصوؿ المبر إىل سفر التكوين. بوصفو ناقداً أكثر من فعاليتو يف تقدًن بديل قابل للتطبيق

 وجاء عم ىذا بر 69."المبر ىم أبناء كنعاف، بن حاـ بن نوح: اغبقيقة الفعلية اآلف اليت تبطل كل الفرضيات ىي"
    70.الذي كاف لو ولداف؛ برانس، ومدغيس األبًت، وينحدر كل المبر من أحد األخوين، وصنفوا إما برانس، أو بًت

   وكاف الصنهاجيوف برانس، والزناتيوف بًت، وكاف اؼبلثموف ىم األعرؽ يف شجرة المانس، وينحدروف وفقاً لئلدريسي من 
". العرجاء "[تصكي] (تيزكي)صنهاج وؼبط  اللذين عاشا يف اؼبغرب وكانا ابنُت ألـ تدعى تازاكات : اعبدين األعلى

ولكن أقبب صنهاج وؼبط ذرية من نوع مشاكس حاولت ىزيبة المبر اآلخرين، وأخَتاً مت اردىم إىل الصحراء حيث 
  71.صاروا بدًوا يعيشوف يف خياـ ويتغذوف على حليب اإلبل وغبومها

   وىبمنا علم األنساب اؼببٍت على الذكورة والذي فرضو العرب عن علم التاريخ العريب اؼبعاصر أكثر فبا  لو صلة 
وىذا ال يلغي أنبية النسب اؼبدرؾ الذي كاف مرتبطاً باألـ بُت أغلب المبر ال سيما  بأجناس المبر وعاداهتم،

فعلى سبيل اؼبثاؿ كلميت األخ : الصحراويُت منهم، ويبدو أف التحليل اللغوي يبُت أف ىذا التقليد متجذر يف اؼباضي
 وكاف يعتقد على كبو راسخ أف اعبد األعلى 72.على التوايل" بنت أمي"و " ابن أمي"واألخت يف المبرية األوىل نبا 

ومهما كانت القصة  . اؼبشهورةKel Ahggarمن كل اؽبقار   Tin Hinanلصنهاجة والتوارؽ امرأة ىي تُت حيناف
اغبقيقة وراء تكوين ؾبموعة مثل ؼبتونة، فقد جاء اؼبقياس الكبَت ؽبويتهم الشخصية من اعتقاد راسخ عاـ بأف جدىم 

".   اريق الدـ"األعلى كاف امرأة تسمى ؼبتونة، ولذلك ىم أقارب عن 
وىو مل يبدأ مع العرب، إذ يعلن بروكوبيوس :    وىناؾ مظهر أخَت من تاريخ النسب القائم على التوراة يستحق الذكر

ويبدأ بروكوبيوس بغزو يشوع والعمانيُت . فجأة من خبلؿ ما كتبو أنو من الضروري القوؿ كيف جاء اؼبغاربة إىل ليبيا
                                                                                                                                                                      

وكاف من ولده بربر بن كسبلجيم فنسل بنوه .. وقاؿ أيضاً أف حاـ ؼبا أسود بدعوة أبيو عليو فر إىل اؼبغرب حياء واتبعو بنوه: "..يقوؿ ابن خلدوف
 .اؼبًتجم. 186-185. ، ص ص6." باؼبغرب

67
 Ibn Khaldun, Muqaddimah, p. 14.  

س، . م." وأعلم أن هذه الروايات كلها مرجوحة وبعيدة عن الصواب: "..ويقول في مكان آخر. 17-16. المقدمة، ص ص: ابن خلدون

 .المترجم   . 190. ، ص6
68

يقوؿ ابن . ، من اجمللد السابق نفسو190: مل يبُت الكاتب الصفحة اليت ذكر فيها ابن خلدوف ىذه اؼبعلومة، وعند البحث اتضح أف الصفحة ىي 
.  اؼبًتجم.." وأما القوؿ بأهنم من ولد جالوت أو العماليق، وأهنم نقلوا من ديار الشاـ وانتقلوا فقوؿ ساقط، يكاد يكوف من أحاديث خرافة: ".. خلدوف

 .اؼبًتجم. 191. ، ص6". واغبق الذي ال ينبغي التعويل على غَته يف شأهنم أهنم من ولد كنعاف بن حاـ بن نوح: " يقوؿ ابن خلدوف69
70

 Histoire I, 173-185. Also see R. W. Bulliet, " Botr et Beranes. Hypotheses sur l'histoire des Berbes," 

Annales Economies, Societes, Civilisations 36 (1981): 104-116. اؼبًتجم.  .178-176 . س، ص ص. ـ: ابن خلدوف    
71

 Corpus, p. 127.  
72

 G. Marcy, "Les survivances jurdiques de la parante maternelle dans la coutume du Maroc Central," 

Actes du Congres del'institut des Hautes Etudes Marocaines (Rabat, 1937), p. 33.   
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لفلسطُت وقيامهم جبلد كل شخص صادفهم، فهربت عدة قبائل كنعانية إىل مصر ولكنهم وجدوىا مزدضبة فواصلوا 
يعيشوف ىناؾ؛ ومل يقل " أافاؿ الًتاب"سَتىم إىل ليبيا، وكاف شعب أوتوتش ثونوس الذين يدعوىم بروكوبيوس 

بروكوبيوس ما إذا تقاتل الكنعانيوف وأافاؿ الًتاب أو تزاوج بعضهم مع بعض، ومل يقل غَت أف الكنعانيُت صاروا 
وىو يعود بالنسبة للمسيحيُت إىل :  ومل ىبتلق بروكوبيوس العبلقة بُت شعوب مشاؿ أفريقيا والعهد القدًن73.مغاربة

 يف بداية القرف الثالث اؼبيبلدي، ولكن يبكن رؤية أصولو حىت أقدـ من ذلك يف أثر Hippolyteالقديسة ىيبواليت 
 ومن ناحية ثانية، تؤسس قصة بروكوبيوس فعبل صلة بُت اؼبدخلُت الثاين 74.فبلفيوس جوسيفوس، واألثر اليهودي

والثالث، وىي واحدة من خيوط التواصل القليلة، حىت ولو أهنا تتعلق بعبلقة حسية أكثر منها حقيقية وىذا يعيدنا إىل 
ؼباذا يبدو أف ىناؾ مثل ىذا اؼبستوى من االنقطاع؟  : مشكلتنا األصلية

   إف االنقطاع الكامل تقريباً يف نظاـ التسمية بُت العصرين الكبلسيكي والعريب يثَت شيًئا من االندىاش، وتأيت األظباء 
اليت نستعملها اليـو من اؼبصادر اؼبتاحة لنا، بعضها متأصل مع الناس أنفسهم، كما يف حالة اؼبغاربة، على األقل ابقاً 

 وتأيت أخرى من اعبَتاف، وبعضها وجد يف اؼبراجع اإلغريقية، والرومانية وكانت ؾبرد أصوات الظباء 75إىل سًتابوف،
 ووبتمل اختبلط األمر على الكتاب عند نقل األظباء يف أحواؿ كثَتة أكثر فبا 76.مكتوبة باغبروؼ بطريقة غَت متقنة

يشاع أنو ال رؤوس ؽبم، وتلتصق " Blemmyaeالبليميائيُت "ويسجل بطليموس يف رحلتو لوسط الصحراء أف . نظن
 ويصف سًتابوف وآخروف أناساً حقيقيُت يشَتوف إليهم على أهنم البليمائيوف الذين كانوا 77.أفواىهم وعيوهنم بصدورىم
حيث : ومت استعارة بليميوا بليٍت من حديث ىَتودوت عن ليبيا الغربية بعد اؼبنطقة الفبلحية. بدواً يعيشوف أسفل مصر

وضبَت ذات قروف، وـبلوقات ؽبا رؤوس كبلب، وأخرى ال رؤوس ؽبا عيوهنا يف صدورىا ... توجد أفاعي ىائلة ىناؾ" 
 وما يزاؿ ىناؾ قصص أخرى ملفقة 78..."، ورجاؿ متوحشوف، ونساء متوحشات(ذلك ما يقولو الليبيوف على األقل)

من قبل اإلغريق والروماف، ويقدـ ديودور الصقلي بعض األمثلة الفاضحة يف زيارتو لؤلقواـ اليت تعيش جنوب مصر، 
آكلي ) Chelonophagi، واػبيلونوفاجيوف (آكلي السمك)  Ichthyophagiوىم يتضمنوف األخثيوفاجيوف

، (آكلي اػبشب) Hylophagi، واؽبايلوفاجيوف (آكلي اعبذور) Rhizophagi، والريزوفاجيوف (السبلحف
، (آكلي الطيور) Stnithophagi، والستنيثوفاجيوف (آكلي البذور) Spermatophagiوالسبَتماتوفاجيوف 
لكي يبُت أف خطتو ال  (ذوي األنوؼ اؼبسطحة)، وحشر السيميوف (آكلي اعبراد) Acnclophagiواألكنكلوفاجيوف 

، أو (آكلي اػبشب)تستند كلية على الغذاء، ومن اؼبستبعد أف الناس نظروا إىل أنفسهم فعبل على أهنم ىيلوفاجيُت 
  79.(مسطحة أنوفهم)سيميوف 

                                                           
73

 B.V.IV.10.12-24.  
74

 Yves Moderan, "Mythe et histoire aux dermiers temps de l'Afrique antique: A propos d'un texte d'Ibn 

Khaldun," Review Historique CCCIII 2 (Avril-Juin 2001): 327-337.   
75

 Geography XCIII.3.2. Later the transliteration became "MOORS".  مغاربة"صارت الًتصبة اغبرفية فيما بعد "      
" بأف أظباء أىلها وبلداهتا غَت قابلة للنطق باؼبرة عدا من قبل أىلها أنفسهم،" يشتكي بليٍت يف فقرتو االفتتاحية لدراستو عن ليبيا، 76

 N.H. V.I. See Gustave Mercier, "La langue libyenne et la toponymie antique de l'Afrique du Nord," 

Journal Asiatique 105 (1924): 189-320.                                                                                                                                                           
77

 N.H. v.8.46.  
78

 Geography VIII.7; 135; Histories IV.191.  
79

 B.H. III.15.I; 21.I; 23.I; 24.I-2; 28.1-2; 29.I. وخبصوص األظباء اليت أعطاىا اإلغريق لليبيُت بنظر:  

Olivier Masson, "Grecs et Libyens en Cyrenaique," Antiquites africaines 10 (1976): 49-62.  
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   ومن السهل اصطياد ديودورس، وبالتايل من اؼبهم مبلحظة أف كتاباً آخرين توراوا يف اؼبمارسة نفسها، وإف مل يكن 
على كبو منهجي صريح، ولدى بطليموس األخثيوفاجيوف اػباصوف بو الذين يضع موانهم يف الساحل األفريقي الغريب، 

، (حاملي الرماح) Logonpori ويشَت بليٍت إىل اللوقونبوريُت 80."رجاؿ اػبياـ"ولديو السكينيتائيوف أيضاً، وىم 
ػػػػػ ليس " بأربعة عيوف"أو " رجاؿ بثبلثة"ونبا اظباف يعنياف " ، Nisitae، والنيسيتائيوف  Nisicathaeوالنيسيكاثيوف 

 وجاء خطر عظيم إىل جناح  اإلممااورية اعبنويب 81."ألهنم كذلك فعبل، ولكن ألف ؽبم نظر حاد يف استعماؿ السهاـ
، وىي كلمة Quinquegentaneiمعروؼ باسم الكوينكوهبينتانيوف " شعب"يف القرنُت الثالث والرابع اؼبيبلديُت من 
 82.، ومن الواضح أنو ربالف، أو ارباد"األقواـ اػبمسة"بالكاد تكوف بربرية، وىي تعٍت ببسااة 

   مل ير اؼبصريوف، واإلغريق، والروماف، والعرب، واألوروبيوف شعوب الصحراء من خبلؿ مداخل ـبتلفة فحسب ولكن 
وهبب أال يكوف مدىشاً ذلك أهنم خصصوا أظباء ـبتلفة ؼبا رأوه، وىذا ال هبعلنا نسلم . من خبلؿ نظرات ـبتلفة أيضاً 

بأف الناس الذين سبت معاينتهم احتفظوا باألظباء نفسها مدركُت يف الوقت نفسو، ابيعة مؤسساهتم السياسية 
 وىناؾ أعداد كثَتة من األظباء لدى 83.واالجتماعية اؼبتغَتة، وأشار التغَت يف اؼبداخل إىل إزالة كل األظباء القديبة تقريباً 

، وجاء ربطها بأناس آخرين جاءوا قبل أو بعد ليس مثبطا للهمة فحسب،  الكتاب القدماء ال معٌت ؽبا عملياً اليـو
ولكنو عقيم يف حاالت كثَتة، وكاف للعلماء اغبديثُت يف أحواؿ كثَتة أوقات ؿببطة للعزيبة مع ما يفًتض أف يكوف 

مهمة سهلة للغاية فيما يتعلق بتعريف الظواىر الطبيعية، وقد ُأخم بطليموس أو ىَتودوت عن سلسلة جبلية، أو هنر، 
ومن احملتمل أف أصل أغلب مثل ىذه التقارير قائم على حقيقة، ولكن . أو حبَتات، وجزر، وخلجاف، وقمم، أو أودية

مل يكن لدى الرحالة سبب وجيو ليكونوا دقيقُت يف وصف ما رأوه وليس لديهم اؼبهارات أو أدوات وصف مكاف 
وجودىا، وبالتايل فإف ربديد مكاف حبَتة تريتوف، يفًتض أهنا ذبمع مائي كبَت تفصل ليبيا الشرقية عن الغربية، أو أهنار 

النيقرس، والقَت، والقَتس، والنيجر اليت تفيض كلها عم أرض تفصل على كبو غامض مشاؿ أفريقيا عن غرهبا واليت أخذ 
 ولكي تزداد األمور تعقيداً فقد أعطيت اؼبدف، والقبائل، 84.منها هنر النيجر اظبو ثبت أنو يشكل ربد أكثر فبا هبب

، وأحياناً اؼبظاىر الطبيعية مثل اعبباؿ، والبحَتات، واألهنار أظباء قابلة للتبادؿ، وصارت األعراؽ ألقاباً "األراضي"و
.  والعكس بالعكس

   ويبكن أف يسبب ربط ؾبموعة معينة بإقليم جغرايف مشاكل ألف بعض اجملموعات كانت بدوية، ويف بعض األحياف 
ومل يضع ـبتلف الكتاب األشخاص أنفسهم يف . تقـو اجملموعات اؼبستقرة، أو أجزاء منها بالرحيل إىل أماكن جديدة

وذكر بليٍت . أماكن ـبتلفة فحسب بل يف أوقات أخرى كاف الكاتب نفسو يضع األشخاص أنفسهم يف أماكن ـبتلفة
                                                           

80
 Geographia IV.8.2; IV.7.10.  

81
 N.H. VI.35.194-195.  

82
 Lionel Galand, "Les Quinquegentanei," Bulletin d'archeologie alggerienne IV (1970): 297-299.  

من اعبذر نفسو مثل بربري، ) ىناؾ أظباء مهمة تعود يف أصلها إىل العامل الكبلسيكي بقيت إىل الوقت اغبايل تتضمن أفريقيا، وليبيا، وإثيوبيا، والمبر 83
مل يشر الليبيوف القدماء وال األثيوبيوف إىل أنفسهم هبذه األظباء ومل يقم المبر . (يف األصل من اإلغريق، تشَت إىل شعب لغتو القومية مل تكن إغريقية

 . ومل يكن لديهم اسم واحد يرمز ؽبم بوصفهم شعب مستقل ألهنم مل ينظروا ألنفسهم على ىذا النحو. بذلك لقروف كثَتة
وىي منخفضات .  وعدة شطوط صغَتة فبتدة بينهاMelrhir ال بد أف حبَتة تريتونس تشَت إىل شط اعبريد أو ردبا لتلك اجملموعة مع شط ميلرىَت 84

خبصوص البحث عن النيجر القدًن، . ملحية سبتلئ دبياه األمطار يف الشتاء والربيع، وليست سباماً اؼبظاىر اعبغرافية العظيمة اليت وصفها الكتاب القدماء
 :ينظر

C. K. Meek, "The Niger and the Classics: The History of a Name," Journal of African History I (1960): 

1-17.   
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يف أربع مواضع ـبتلفة، معطياً ؽبم ما يظهر أهنا أربع أماكن   Autoteles or Autolataeاألوتوتيليُت أو األوتوالتيُت 
 وكاف لدى بطليموس 85.ويعطي بطليموس مكاناً خامساً، يف اؼبغرب مرة ثانية. ـبتلفة، وكانت كلها يف اؼبغرب اغبديث

 يف أماكن ـبتلفة وكانت ـبتلفة أيضاً عن األماكن اليت  وردت لدى سًتابوف Pharousiiؾبموعات من الفاروسيُت 
.Perosiوبليٍت، ويعقد األخَت الوضع أكثر باػبلط بُت الفاروسيُت والبَتوسيُت 

86  
بروزاً متزايداً يف الصحراء نتيجة لتكيفهم مع رعي  ]اإلسبلمي] 87   أحرزت اجملموعات البدوية أثناء العصر العريب

اإلبل، وىم يف حاجة إىل أقاليم شاسعة توفر ؽبم مرعى مناسب ؽبا، وانتقل أناس آخروف إىل أماكن أخرى ليستفيدوا 
يف ) Awdaghustويبلحظ البكري أف أغلب سكاف مدينة أودَوغست . من فرص العمل اؼبتوفرة يف ىذه األماكن

 وتطلب وجودىم ىناؾ رحلة كاملة عم الصحراء من الشماؿ إىل 88كانوا زناتة، وآخرين من أفريقيا، (اعبنوب اؼبوريتاين
وعاشت ىوارة ابقاً البن خلدوف حوؿ برقة، وىي مدينة ميناء . اعبنوب ومن الشرؽ إىل الغرب، ومل يكن ىذا استثنائياً 

، ولكن عم بعضهم الصحراء فيما بعد وشرع يف االستقرار وصار جَتاف كوكو يف قورينائية يف زمن الغزو اإلسبلمي
Kawkaw وىم سونقاي قاو ،the Songhay of Gaoوتعيش ىوارة لدى .  يف اؼبنعطف الشرقي لنهر النيجر

 وتصل 89. يف الشرؽ اللييب Zala يف الغرب اؼبغريب ويف الوقت نفسو يف زلوAghmatاإلدريسي يف مدينة أغمات 
. اؼبسافات بُت ىذه األمثلة إىل حوايل ألفُت ميل

   ويبدو أف قبيلة ؼبطة، وىي أحد فروع صنهاجة الكمى، كانت واحدة من الفروع األقل استقراراً، إف كانت تقارير 
أف ؼبطة كانت تعيش يف اعبانب الشرقي من الصحراء بُت  (أواخر القرف التاسع اؼبيبلدي)اؼبراقبُت دقيقة، ويقرر اليعقويب 

أف إقليم ؼبطة يف اعبانب الغريب من الصحراء،  (أواخر القرف العاشر اؼبيبلدي)اؽبقار وجباؿ تيبسيت، ويذكر ابن حوقل 
يكمنوف ؼبهاصبة القوافل العابرة للصحراء عند نقطة التزود  (أواسط القرف اغبادي عشر اؼبيبلدي)وكانوا لدى البكري 

 Nulنوؿ ؼبطة  (أواسط القرف الثاين عشر اؼبيبلدي) ويتناوؿ كل من البكري واإلدريسي 90.باؼبياه يف الشماؿ الغريب

Lamta،91بداية )ويوافق ياقوت .  وىي بلدة ربت سيطرة ؼبطة يضعها اإلدريسي على هنر السوس يف اعبنوب اؼبغريب
أواخر القرف )ومن ناحية ثانية يضعهم ابن خلدوف ". أقصى الغرب"على أهنم يقيموف يف  (القرف الثالث عشر اؼبيبلدي

                                                           
85

 N. H. V.I.5; V.I.9; V.I.17; VI.36.201.  

يعيش أسفل الغايتوليوف، ومن اؼبفًتض أنو يعٍت أهنم كانوا منفصلُت " شعب صغَت" بوصفهم ,Geographia IV.6.6وقد وردوا لدى بطليموس يف 
 .وبليٍت من ناحية ثانية يدعوىم األقوى من بُت الغايتوليُت. عن الغايتوليُت

81
 Ptolemy Geographia IV.6.6; Strabo Geography II.5.33; Pliny N.H. V.8.43, VI.35.195. 

 
 التعبَت اؼبناسب ىو العصر اإلسبلمي وليس العريب، ألف اؼبسلمُت حينما قدموا إىل مشاؿ أفريقيا كانوا يتألفوف من ـبتلف األعراؽ، ومل يكن من بينهم 87

 .  اؼبًتجم. وأرجو االنتباه إىل ذلك يف ىذا اؼبوضوع. عرب يدينوف باليهودية، أو اؼبسيحية، أو أي دين آخر
. 489. ص.." وسكاهنا أىل أفريقية، وبرقجانة، ونفوسة، ولواتة، وزناتة، ونفزاوة، ىؤالء أكثرىم، وهبا نبذ من سائر األمصار: ".. يقوؿ البكري88

. اؼبًتجم
 يبعد عنها حوايل  (الميثة) برقة مدينة داخلية ال تطل على البحر، تقع وسط اعببل األخضر شرؽ بنغازي حبوايل مائة كلم، واسم اؼبيناء بطوليمايس

. اؼبًتجم. عشرين كلم، وىو شرؽ بنغازي حبوايل مائة كيلومًت
اؼبًتجم.  إف كاف الكاتب يقصد زويلة فهي يف اعبنوب اللييب، وإف كاف يقصد زلو فهي يف وسط ليبيا يف اعبانب الشرقي من منخفض اعبفرة.  

89
 Corpus, pp. 68, 128-129, 326-327. 

وىو موضع ـبوؼ تغَت فيو ؼبطة وجزولة على الرفاؽ ويتخذونو مرصداً لعلمهم بإفضاء الطريق إليو وحاجة الناس : "..، يقوؿ2، ...اؼبسالك:  البكري90
. اؼبًتجم. 847. ص." إىل اؼباء فيو

 .اؼبًتجم. 853. س، ص. ـ:  البكري91
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بوصفهم طُبس قبائل صنهاجة الستة يف خط يبتد من الغرب إىل الشرؽ عم الصحراء اعبنوبية،  (الرابع عشر اؼبيبلدي
ولكن  يف مرجع ثالث يعيدىم . واضعاً إياىم مشاؿ االنعطاؼ الشرقي لنهر النيجر سباماً ويؤكد ىذا القوؿ يف مرجع ثاف

  92.مرة أخرى إىل الشماؿ الغريب هبوبوف اؼبنطقة الواقعة بُت السوس وجباؿ األالس
   إف ؿباولة تفكيك اؼبعلومات داخل مدخل واحد صعبة، ويدفع تأسيس صبلت بُت اجملموعات عم اؼبداخل إىل اغبد 
الفعلي بُت التاريخ والتخمُت، وعبلوة على ذلك جرت ؿباوالت، بعضها موثوؽ هبا أكثر من أخرى، فقد توصل علماء 

. قاموا بدراسة الكثَت من البشر من العينة نفسها مستخدمُت اؼبصادر نفسها إىل نتائج ـبتلفة يف كثَت من األحياف
وىناؾ ؿباولة حديثة متهورة لتتبع خريطة بطليموس حوؿ أفريقيا، رابطة شعوب كثَتة وردت يف اػبريطة ليس فقط 

يبدو ىذا االسم مثل ذلك االسم، وما يزاؿ : بالعصر العريب بل بشعوب حديثة مستندة بدرجة كبَتة على أسلوب
 93.الكاتب سيء اغبظ يدفع شبن ذلك

   والعلماء منقسموف إىل أولئك الذين يروا أف عدداً من العبلقات اؼبباشرة تبدأ أحياناً يف فًتة ما قبل التاريخ وتتواصل 
 واغبديثة، وأولئك الذين يرفضوف وضع أية خطوط ال سيما بُت شعوب العصرين 94عم العصور الكبلسيكية، والعربية

الكبلسيكي والعريب وتتجاىل ؾبموعة وسطى قبائل وؾبموعات متشاهبة ولكنها ترى فعبل تواصبل يف األعراؽ، وبالتايل 
 Haratin يف ما قبل التاريخ أثيوبيُت صحراويُت، مث صاروا حاراتيُت وتبو Bovidianصار رعاة اؼباشية البوفيديُت 

and Tebu. وصار أكويديو Equidians ما قبل التاريخ غايتوليوف يف الغرب، وجرمنتيوف يف الشرؽ وفيما بعد 
 وهبعل توسيع جريء ؽبذا الطرح بعض البوفيديُت يهاجروف جنوباً مع زيادة جفاؼ 95.مغاربة، وتوارؽ على التوايل

                                                           
92

 Corpus, pp. 22, 46, 67, 127, 174, 327, 331, 337. Louis Vivien de Saint-Martin, Le Nord de L'Afrique 

dans L'antiquite grecque et romaine, etude historique et geographique (Paris: Imprimerie Imperiale, 

1863), p. 415,  

 قرب اؼبكاف Klimatides (IV.6.6)ويعتقد لويس فيفيُت أنو وجد اللمطيوف أو أسبلفهم على األقل يف أناس يدعوىم بطليموس الكليماتايدس 
  .الذي وضعهم فيو ابن حوقل والبكري

 
:  ويبكن وجود أكثر احملاوالت الكاملة اؼبوثوؽ هبا لًتتيب من صار من لدى93

Desanges, Catalogue, and Vivien de Saint-Martin, Le Nord. 

: وكانت المحاولة الحديثة عن طريق

W.F.G. Laroix, Africa in Antiquity: A Linguistic and Toponymic Analysis of Ptolemy's Map of Africa.  

: ومعها دراسة لرحلة أوفر، وبونت، وىانو
 Ophir, Punt and Hanno (Saarbrucken: Verlag fur Enlwicklungspolitik, 1998), 

 وتقرر اؼبراجعة يف اعبزء اؼبطلعة عليو .The Journal of African Historyوقد القت ىذه الرحلة انتقاداً قاسياً كما يف مراجعة نشرت يف 
ؿببط القراءة على كبو ال يصدؽ، مقدماً حملة عرضية من تفهم جدير باالعتبار مقرف "أكثر من اؼبوضوع الذي يتناوؿ مصر وأفريقيا الشرقية أف الكتاب 

بنقص حاد حىت يف البحث التجرييب الذي يقود إىل فهم أساسي للغاية يف ؾباؿ التصوير الزييت التمثيلي، واللغة، والثقافة اؼبصرية القديبة، أو ألسلوب 
 :انظر." البحث العلمي اؼبنهجي اؼبتبع من قبل العلماء يف ىذه اجملاالت

Jacke Phillips, "Rereading Ptolemy's Map," Journal of African History 40,no. 3 (1999): 478.  

 .   وتعد تعليقاهتا مناسبة للصحراء وألفريقيا الغربية أيضاً 
. اؼبًتجم.   العصور الكبلسيكية والوسطى واغبديثة:  الوسطى ىي التسمية اؼبناسبة ىنا وبالتايل تكوف اعبملة94

95
 Gabriel Camps, Les Civilisations Prehistoriques de L'Afrique du Nord et du Sahara (Paris: Doin, 

1974), pp. 346-347. Also Encylopedie Berbere II, 176-78; III, 407-408. 
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وىي ؾبموعة عرقية كبَتة  ،(Fulbe or Fulaniفوليب أو فوالين )اليـو اغبديثُت  Peulsالصحراء ليصبحوا بيولس 
  96.متفرقة عم غرب أفريقيا اليـو

   ويبدو أف التتابع العرقي يف الصحراء الشرقية أوضح منو يف الغرب فعبل، وىناؾ ؾبموعتاف تستحقاف الذكر على وجو 
 اليت توفر تواصبل بُت العصرين Laguatanاعبرمنتيوف الذين يبتدوف عم العصر الكبلسيكي، ولواتو : اػبصوص

وتناوؿ اعبرمنتيُت  الذين كاف ىَتودوت أوؿ من ذكرىم سًتابوف، وبليٍت، وكتاب . [اإلسبلمي]الكبلسيكي والعريب 
آخروف خبلؿ العهدين الروماين والبيزنطي؛ عاشوا يف فزاف حيث مارسوا الزراعة على اوؿ ودياف مروية على كبو جيد، 

 وكاف اعبرمنتيوف، نسبة لعاصمتهم 97.وتشَت اغبفريات اغبديثة إىل أف حضارهتم بدأت كبو طبسمائة سنة قبل ىَتودوت
جرمة، يف وسط ما كاف يوجد من التجارة الصحراوية وردبا كانوا مصدر العقيق األضبر القرااجي، وفيما بعد حاربوا 

الروماف مث عقدوا سبلماً معهم، ويبُت الدليل األثري وصوؿ اعبرمنتيُت إىل قمة ؾبدىم يف القرف األوؿ اؼبيبلدي، وبدأ 
 [لواتو]اكبطااهم يف القرف الرابع أو اػبامس اؼبيبلديُت، وردبا صاروا، يف ذلك الوقت تقريباً، مرتبطُت بارباد اللقواتيُت 

. بوصفهم حلفاء
 Leuathae, Louta, andليوثاي، ولوتا، ولواتو : ووردت بصيغ أخرى) [لواتو]   وردبا كاف ارباد اللقواتيُت 

Lawata ) ىو ؾبموعة القبائل األساسية نفسها اليت يدعوىا الروماف األوستورياين، الذين شرعوا يف مهاصبة اإلممااورية
 ـ، وتضمنوا ؾبموعات من أقاليم قورينائية، وارابلسية، وتونسية، ويبتد وجود بعضها مثل النسامونيُت إىل 363سنة 

وردبا كانت القبائل الصميمة يف عملية ىجرة بطيئة كبو الغرب بدأت بسبب تدىور الظروؼ البيئية . زمن ىَتودوت
إىل الشماؿ  [اللوايت] ىل اندمج اعبرمنتيوف يف االرباد اللقوايت 98.ولكن مل يصل العلماء إىل إصباع حوؿ ىذا األمر

، أو كليهما؟ وكانت The Kel Ahggarمنهم، أو ىل انتقلوا جنوباً كبو الصحراء الوسطى ليصبحوا الكل أىقار 
ما تزاؿ تعد عاصمة فزاف حينما وصلت أوؿ اعبيوش  [اإلسبلـ] بالنسبة للعرب Garama or Jarmaقرامو أو جرمو 
 ـ، ولكن كانت أياـ اعبرمنتيُت معدودة، ومع أف الكتاب العرب يشَتوف إىل جرمو إىل غاية القرف 643اإلسبلمية سنة 

وىم كانوا .  وحاربت لواتو  العرب مث التحقوا هبم لنشر اإلسبلـ99.الرابع عشر اؼبيبلدي فإهنم بالكاد يذكروف اعبرمنتيُت

                                                           
96

Amadou Hampate Ba and G. Dieterlan, "Les fresques d'epoque bovidienne du Tassili n'Ajjer et les 

traditions des Peul: Hypothese d'intepretation," Journal de la Saociete des Africanistes 36 (1966): 151-

157. 

 تشاهباً وثيقاً بُت الطقوس والشعائر اؼببينة يف بعض من الرسـو الصخرية وتلك اؼبتبعة فيما بُت بيوؿ الوقت Ba and Dieterlanويرى با وديًتالف  
  .وقد حييت أاروحتهما بوصفها متألقة ومضحكة يف الوقت نفسو. The non-Islamic Peul of modern times اغبايل غَت اؼبسلمُت 

97
 C.M.Daniels, "Excavation and Fieldwork amongst the Garamantes," Libyan Studies 20 (1980): 45-

61. 
98

 D. J. Mattingly, "The Laguatan: A Libyan Tribal Confederation in the Late Roman Empire," Libyan 

Studies 14 (1983): 96-108. وخبصوص اعبدؿ ضد اؽبجرة ينظر:  

Moderan, "Mythe," Revue Historique, 321-325. 
 :                                  ربدث اؼبسعودي، واؼبقدسي عن اعبرمنتيُت على كبو ـبتصر يف القرف العاشر اؼبيبلدي؛ ينظر99

Corpus, pp. 31, 54, and 379. 

. اؼبًتجم. ومل أفلح يف وجود أي إشارة لديو عن اعبرمنتيُت..." نزىة اؼبشتاؽ"رجعت لكتاب اؼبقدسي 
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 وكاف أحفادىم يسيطروف على 100.زناتو والقبائل اؼبتفرعة عنها ال سيما ىوارة الذين صاروا متفرقُت عم مشاؿ أفريقيا
مشاؿ أفريقيا من اغبدود اؼبصرية إىل جباؿ األالس حىت الغزو اؽببليل يف القرف اغبادي عشر الذي غَت فعبل تركيبة 

. اإلقليم العرقية
فعبل كبو الغرب، فإف حرسو اؼبتقدـ مل يتجاوز حدود تونس اغبالية، ومل يمز  [اللوايت]   وإذا ىاجر االرباد اللقوايت 

ارباد قبلي كبَت يف الغرب، وعلى األقل مل يتحدث الروماف عن شيء من ذلك مت خبلؿ العصر البيزنطي وإىل غاية 
وينحصر جزء من اؼبشكلة يف وجود ثغرة يف اؼبصادر بُت بطليموس يف القرف الثاين اؼبيبلدي . [اإلسبلمي]العصر العريب 

وبروكوبيوس وكوريبوس يف القرف السادس اؼبيبلدي، واؼبصدر الوحيد اؼبهم ىو أميانوس مارسيلينوس الذي يصفو أحد 
 ولسوء اغبظ ىناؾ فصبلف صغَتاف 101وعقلية مبدعة يف التاريخ بعد قروف من القحط،" ظهور مدىش"اؼبؤرخُت بأنو 

وكاف . فقط يتعلقاف بشؤوف مشاؿ أفريقيا من واحد وثبلثُت كتاباً من ؾبموعتو الرائعة اليت فقدت منها الثبلثة عشر األوىل
يف الركن اعبنويب الغريب  (اؼبغرب اغبديث) Mauretania Tangitaniaاإلقليم الذي أظباه الروماف موريتانيا تاقبيتانيا 

األقصى من اإلممااورية أحد األماكن األوىل الذي زبلت عنو روما حينما بدأت عملية التقلص، وامتدت الصحراء إىل 
ومل يتبلش الغايتوليوف أو وبولوا أنفسهم إىل أناس آخرين، بل اختفوا : ما بعدىا من أرض ؾبهولة إىل أرض ؾبهولة سباماً 

ومل يعط ال أميانوس مارسيلينوس وال بروكوبيوس اللذاف مل يقلقهما تفتت اؼبغرب إىل وحدات صغَتة، وال . فقط
كوريبوس الذي قدـ فعبل قائمة مفيدة لقبائل مل يأت أي منها فبا بعد منطقة تونس اغبديثة، موفراً االنتقاؿ الضروري 

. من اؼبدخل الثاين إىل اؼبدخل الثالث يف الغرب
وإذا القى العلماء بعض النجاح يف تتبع شعوب الشرؽ، إف مل يكن حىت شعوب الغرب، فإف ىذا ال يفسر ؼباذا    

وتكمن السمة األكثر وضوحاً لشعب ما يف مظهره اػبارجي .يظهر الليبيوف األقدموف ـبتلفُت كثَتاً عن صنهاجة العرب
وكاف . خاصة تلك اليت تتعلق باللباس حيث كاف ؽبا تأثَت ـبيب لآلماؿ بسبب الفجوة بُت اؼبدخلُت الثاين والثالث

اؼبصريوف القدماء، يف اؼبدخل األوؿ، كثَتا ما يصوروف رجاؿ القبائل الليبية مرتدين غطاء العورة أو حىت يتبخًتوف عراة؛ 
وكاف جراب العضو الذكري شائعاً، وكانت اؼببلبس تعٍت اؼبنزلة، وكثَتاً ما كاف رجاؿ اؼبرتبة العليا يصوروف يف أردية 

وكاف كل الرجاؿ من الناحية العملية ؽبم غبى قصَتة . مفتوحة، منزوعة اغبزاـ مصنوعة من جلود اغبيوانات اؼبتوحشة
  102.(عثانُت)مستدقة الطرؼ أو غبى صغَتة مشذبة 

                                                           
 .Corpus, pp) يذكر  البكري، واإلدريسي، وابن أيب زرع أف اللواتيُت واؽبواريُت يعيشوف يف بلدات يف اؼبغرب، أو يف اعبزء الغريب من الصحراء 100

، (Histoire I p. 231" )بدو وجبناء"وينظر ابن خلدوف إىل لواتو على أهنا واحدة من القبائل الكمى، ولكنو يسمي ىوارة . (246 ,128 ,68
. وابقاً لو كاف اؼبصراتيوف، وىم فرع من ىوارة، منهمكوف يف ذبارة بُت مصر، وأفريقيا، والسوداف الغريب يف اعبانب اآلخر من مشاؿ أفريقيا من اؼبغرب

: يف  كتاب  Harold Mattingly  أقتبس ىارولد ماتنقلي101
Michael Grant, The Ancient Historians (New York: Charles Scribner's Sons, 1970), p. 362.  

 :وىي( .R.Gيشار لو الحقاً ) Res Gesiae ، وتوجد الفصوؿ ذات الصلة عند أميانوس مارسيلينوس
 XXVIII.6.4-13 and XXIX.5.2-56. 

 

 
102

 Bates, The Eastern Libyans, 

 :وخبصوص مقارنة مهمة يراجع. 129-118. ص ص: وخبصوص وصفو للباس اللييب ينظر. ويظل ىذا الكتاب مصدراً مهماً للغاية
F. Lecorre, "Le vetement dans L'art rupestre nord-africain et saharien," Travaux Laboratoire 

d'Anthropologie et de Prehistoire de Mediterranee Occidentale 8 (1984): 1-56. 
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وكانت .    ويبدو أف كل الليبيُت ، يف الزمن الذي ظهر فيو الكتاب الكبلسيكيوف، كانوا يرتدوف شكبل ما من اؼببلبس
وعاش األدرماخيديوف . إحدى السمات القليلة فعبل اليت وجد ىَتودوت الليبيُت يشًتكوف فيها ىي اؼببلبس

Adyrmachidae عدا أهنم كانوا يلبسوف "، وىي قبيلة ليبية تقطن على اغبدود اؼبصرية، مثل اؼبصريُت يف كل شيء
أف النساء الليبيات "وحدد ىَتودوت، يف فقرة أخَتة ". أنواع اؼببلبس نفسها اليت كانت تلبس يف كل مكاف آخر يف ليبيا

 ومل يصف 103."بوصفها مبلبسهن اػبارجية (الفوه)يرتدين جلود ماعز ذوات عذب منزوعة الشعر ومطلية بصبغ أضبر 
مبلبس الرجاؿ، ويذكر سًتابوف مبلبس مصنوعة من جلود كاف يستعملها جنود مشاة موريتانيُت وفبلحُت نوميديُت 

  104."للحماية ضد العقارب واألفاعي، وىو يتفق مع ىَتودوت يف أف الليبيُت متشاهبوف يف اللباس بصفة عامة
   كذلك علق ىَتودوت وآخروف على تسروبات الشعر األنيقة والغريبة أحياناً اؼبزينة بالريش وقشور بيض النعاـ مع 

 وبلقوف شعر رؤوسهم من Macaeحلق أجزاء من الشعر وترؾ أجزاء أخرى تتدىل على كبو اليق، وكاف اؼباكاي 
 اعبانب األيسر من رؤوسهم ويبقوف على Maxyes (األمازيغ)اعبوانب ويًتكوف شعر الوسط اويبل، ووبلق اؼباكسس 

اويبل  Ausees شعرىم اويبل يف اػبلف، ويًتكو األوسيس Machlyesشعر اعبانب األيبن نامياً، ويًتؾ اؼباخليس 
إنو نادراً ما يبكنك رؤيتهم يلمس بعضهم بعضاً أثناء " ويبلحظ سًتابوف يف تعليقاتو على رجاؿ موريتانيا 105.يف اؼبقدمة

 وال يوجد غطاء للرأس والوجو، ولدى 106."السَت خوفاً من تأثَت ذلك السليب على بقاء زينة شعرىم متماسكة
مل يتزين اؼبغاربة بأردية ذات : "كوريبوس، يف هناية العصر الكبلسيكي، وصف حي للمحاربُت يف كامل لباس اؼبعركة

وغطاء خشن، ... أكماـ، ومل وبيطوا أنفسهم بأحزمة ملبسة بأزرار، وىو رداء فضفاض تلبسو فرقهم اؼبتوحشة يف اؼبعركة
يتدىل من بنيتهم الرفيعة، ينحدر من أكتافهم؛ وىو قطعة من قماش مثبتة بعقدة صلبة، ربيط برؤوسهم البشعة، وبواان 

 وإذا حل الرداء الفضفاض ؿبل جلود اغبيوانات وجراب الذكر فإف 107 ."أقدامهم المنزية مسندة بنعاؿ مغربية خشنة
غطاء الرأس ىو الذي لو شهرة خاصة، وكانت قطعة القماش تلف حوؿ الرأس يف شكل إاار، ولكن ال تغطي الوجو 

أو الفم، وكانت ىذه القطعة يف وقت ما بُت كوريبوس واليعقويب، ربوؿ من عمودية إىل أفقية وازبذت ليس للمعركة 
.  فحسب ولكن بوصفها لباساً يومياً 

   وصار استعماؿ اغبجاب أو اللثاـ من الرجاؿ وليس النساء شارة صنهاجة اؼبميزة وتبقى كذلك اليـو بُت التوارؽ، ومل 
يذكر الكتاب اإلغريق والروماف رجاؿ الصحراء بوصفهم البسي لثاـ، وتطرؽ اليعقويب، من ناحية ثانية، وىو أوؿ كاتب 

قـو يقاؿ ؽبم أنبياء صنهاجة ليس ؽبم مساكن دائمة، ومعتادوف على تغطية "عريب يلقي نظرة على بربر الصحراء، إىل 
إهنم ينظروف إىل الفم خبجل مثلو يف ذلك مثل األعضاء : " ويقدـ ابن حوقل تفسَتًا لذلك قائبل108."وجوىهم بالعمائم

                                                           
103

 Histories IV.168; 189.  
104

 Geography XVII.3.7; 3.11.  

 .يستعمل بعض المابرة يف ىذا اعبزء من العامل أيضاً جلود األفاعي والسمك بوصفها أغطية وأغطية أسرة"وابقاً لسًتابوف 
105

 Histories IV.175; 180; 190,  

 . اؼبًتجم.129، 123، 120. الكتاب الرابع من تاريخ ىَتودوت، ص ص: الدويب
106

 Geography XVII.3.7,  

 .اؼبًتجم. 99. ، ص(وصف ليبيا ومصر)الكتاب السابع عشر : الدويب
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السرية، بسبب ما يصدر منو من ـبرجات، دبا أف ما ينبعث منو، حسب رأيهم، لو رائحة أسوأ فبا ينبعث من األعضاء 
ال ينزعوف "ووفقاً للبكري، .  ومن الناحية الواقعية يرد اللثاـ لدى كل كاتب عريب الحق تناوؿ صنهاجة109."السرية

اللثاـ ربت أي ظرؼ من الظروؼ، وال يبيز الرجل قريبو أو صديقو إذا مل يكن متلثماً، وىكذا إذا قتل أحدىم يف معركة 
  110."وأزيح لثامو ال يستطيع أي شخص التعرؼ عليو إىل أف يعاد وضع اللثاـ عليو

   وقد ُقدمت عدة اقًتاحات مهمة تفسر ظهور اللثاـ، يقوؿ أحدىا أف العرب كانوا يتلثموف يف اؼبعركة عادة، وصارت 
ىذه العادة شائعة بُت المبر، واؼبشكلة مع ىذا التفسَت ىي أف أولئك المبر الذين كاف ؽبم اتصاؿ مباشر باعبيوش 

اإلسبلمية، وىم أىل اؼبغرب، مل يتخذوا اللثاـ، ولكن ازبذه صنهاجيو الصحراء الغربية والوسطى العميقة الذين كاف 
لديهم اتصاؿ ؿبدود هبم، وىناؾ اقًتاح آخر قائم على حاالت قليلة يف الفن اؼبصري القدًن يظهر أهنا تبُت زعماء 

وردبا احتوت الشعائر الدينية اليت تبجل األسبلؼ على عنصر التلذذ بارتداء لباس اعبنس اآلخر، . ليبيُت بلباس نسائي
وإذا كاف اللثاـ يعد لباساً أنثوياً فإف استعمالو من قبل الرجاؿ يبكن رؤيتو بوصفو بقاء ؽبذه اؼبمارسة، ومن اؼبستبعد جداً 

ترؾ اؼبراقبُت الكبلسيكيُت مثل ىذه العادة سبر دوف تعليق، أولئك اؼبراقبوف الذين كاف ؾبتمعهم أبوياً ومل يكونوا ضد 
تصوير رعاياىم إىل اؼبدى الذي يظهرىم يف شكل دخيل، وغريب، أو منحريف السلوؾ، أـ ىل علينا االفًتاض أف اللثاـ 

اختفى أثناء عصر اؼبدخل الثاين الطويل فقط ليظهر ثانية مع صنهاجة؟ 
   ويعتقد اؼبراقبوف اغبديثوف أف لباس اللثاـ خدـ أغراًضا عملية مهمة بوصفو أداة ضباية من رياح الصحراء ومشسها، 
وبوصفو آلية دفاعية مبلئمة يف ؾبتمع يتميز بقواعد سلوكية صارمة، وىذه تفسَتات معقولة، ولكن مازلنا قبهل ؼباذا 

وتًتاوح التفسَتات التقليدية يف مداىا من اؼبشكوؾ يف . ظهرت ىذه اؼبمارسة بُت القرنُت السادس والتاسع اؼبيبلديُت
صحة نسبها إىل الساذجة، واستعمل بعض العرب واؼبغاربة الذين كانت العداوة بينهم وبُت التوارؽ متأصلة لبس اللثاـ 

أداة سخرية هبم، وابقاً لرواية ما كاف سلف البسي اللثاـ، شيطاف تزوج امرأة أقبب منها أافاال بشعوف عبؤوا إىل 
وتدعي قصة شائعة بُت نساء التوارؽ بأف النساء كن يلبسن اللثاـ وليس الرجاؿ، وحينما خسر الرجاؿ . تغطية وجوىهم

معركة كبَتة رمى النسوة عليهم نقاهبن وأبلغوىم دبواراة وجوىهم خجبل، وىناؾ قصة ملفقة أكثر إهبابية تدور أحداثها 
حوؿ القتاؿ من أجل نشر اإلسبلـ يف اليمن منذ بداياتو، وبعد اؽبزيبة أماـ اؼبشركُت ىرب بعضهم إىل مشاؿ أفريقيا 

ومهما كاف أصل اللثاـ، فإنو من النادر أف نصل إىل حقيقة ؼباذا تلثموا بو؟ وقد أعطي أنطوين . منقبُت بوصفهم نساء
يف وسط  [اعبزائر] ـ إىل إقليم واحة توات 1447، وىو  تاجر إيطايل وصل سنة Antoine Malafanteماالفانيت 

                                                           
109

 Corpus, p. 49.  

    .اؼبًتجم. 99. صورة األرض، ص: ابن حوقل
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وما يزاؿ ؼباذا وكيف .  ىكذا دوف سؤاؿ111."ورثنا ىذه العادة عن أسبلفنا: "الصحراء، التفسَت األسهل واألكثر مباشرة
ناؿ اللثاـ مثل ىذا االنتشار الواسع يف فًتة قصَتة جداً من الزمن أحد أسرار التاريخ حىت ولو كاف من اؼبستبعد أف 

  112".تكوف موضوعاً ؼبسلسبلت تلفزيونية
   وكانت صورة الصنهاجي الصحراوي يف لثامو تزداد صباال بدرجة كبَتة إذا كاف فبتطياً ذروة بعَته؛ وتتماشى صورة 
اإلبل واللثاـ بعضها مع بعض يف اؼبصادر العربية، ووفقاً ؽبَتودوت كانت أقواـ ليبيا الشرقية بدو يف األغلب يعيشوف 

 ومن 113"ال يأكلوف أي شيء حي أبداً،"على اللحم واللنب، وكاف األالنطيوف الذين يعيشوف جنوباً يف عمق الصحراء 
 Polybiusويقرر بوليبيوس . اؼبرجح أنو إشارة إىل رعاة استند اعامهم على منتجات لبنية، ومل يذكر ىَتودوت اإلبل

عدد ىائل جداً من اػبيوؿ، والثَتاف، والغنم، واؼباعز ما "الذي عاش يف القرف األوؿ قبل اؼبيبلد أنو كاف يوجد يف أفريقيا 
 an هبعلٍت أشك يف وجود عدد فباثل لو يف بقية العامل كلو، ومن اؼبؤكد أهنا حجة واىية، مستمدة من صمت اؼبصادر

argumentum ex silent وتأيت أوؿ إشارة إىل اإلبل من مؤلف 114"، ضد االستخداـ الواسع االنتشار لئلبل 
ـ .  ؽ46 الذي يصرح بأف يوليوس قيصر استوىل على اثنُت وعشرين حيواناً سنة Bellum Africumحرب أفريقيا 

 وافًتض علماء حديثوف يف فًتة ما أف اإلبل من ذوات السناـ Thapsus.115يف عمليات حدثت قبل معركة ثابسوس 
الواحد استأنست يف ببلد العرب مث جلبت فيما بعد إىل مشاؿ أفريقيا أثناء العصر الروماين، وتبُت حديثاً، من ناحية 

يف مشاؿ أفريقيا ومن اؼبرجح  (موجودة أصبل)المية كانت حيوانات ؿبلية  (ذوات السناـ الواحد)ثانية، أف اإلبل العربية 
  116.أهنا استأنست ىناؾ، وإف يكن متأخرًا عن ببلد العرب، ردبا يف األلف الثاين قبل اؼبيبلد

   ويبدو أف اؼبراقبُت الكبلسيكيُت مل ينتبهوا إىل وجود البعَت حىت زمن قيصر، ألهنم مل يفهموا أبداً أهنا كانت مصدراً 
 ويدرؾ سالوست يف وصفو 117.من مصادر الغذاء، ويتعرض كل من بوليبيوس وسًتابوف للبدو من دوف ذكر لئلبل

ىذه الندرة يف اؼبياه، ىنا ويف كل دواخل مشاؿ أفريقيا غَت اؼبتحضرة نسبياً صارت أكثر قابلية "للحياة يف الصحراء أف 
 ولكن مرة ثانية ال ذكر 118" للتحمل عن اريق تعود النوميديوف على اغبياة أساساً على اللنب وغبـو اغبيوانات المية،

وىو  Count Romanusوحاوؿ كونت رومانوس . ويتناوؿ أميانوس مارسيلينوس فعبل اإلبل يف سياؽ مهم. لئلبل
اغتصاب أربعة أالؼ صبل من مدينة لبده العظمى وكاف ذلك يعد عدداً  (بإخفاؽ) ـ 370موظف روماين شرير سنة 
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 وفيما بعد يصف بروكوبيوس وكوريبوس نطاقات دفاعية أقامها اؼبغاربة الذين شكلوا 119.مرتفعاً بدرجة ال يصدقها عقل
  120.إبلهم على كبو جانيب واضعُت إياىا يف دوائر مؤلفة من  اثٌت عشر بعَتاً لتعيق تقدـ الفرساف واؼبشاة

ووفقاً للبكري يستطيع ملك صنهاجة تُت يروتاف  ؛exponentially   وصارت أنبية اإلبل لدى الكتاب العرب رمزية 
 121.ابن ويسنو ابن نزار إنزاؿ مائة ألف ىجاف يف أرض اؼبعركة وأنزؿ ذات مرة طبسُت ألف ىجاف دعماً ألحد حلفائو

تعتمد "واألكثر أنبية أف اإلبل صارت مصدراً لغذاء البدو الصحراويُت وذلك من خبلؿ مبلحظة اليعقويب أف صنهاجة 
 ويواصل ابن حوقل، والبكري، 122."يف غذائها على اإلبل، ألنو ال ؿباصيل لديهم مثل القمح أو أي نوع آخر

ىم "واإلدريسي ترديد ما عم عنو اليعقويب، مبلحظُت صبيعاً اعتماد صنهاجة على اإلبل، بلغة شبيهة بلغة ابن أيب زرع 
أناس ال يعرفوف اغبرث، والبذر، أو اإلنتاج؛ تتألف فبتلكاهتم من اإلبل فقط، ويعيشوف على اللحم واللنب، وردبا تنقضي 

  123."حياة اؼبرء دوف أف يأكل خبزاً 
قبل اإلبل ومنذ ظهورىا، وكانت :    وبشكل تقليدي ميز العلماء، يف اعبداؿ الدائر حوؿ اإلبل يف مشاؿ أفريقيا، فًتتُت

نقطة النقاش اؼبهمة تتعلق بالزمن الفعلي الذي جلبت فيو اإلبل من آسيا، وىي حقيقة تارىبية ال يبدو اآلف أهنا 
ودبا أف اإلبل ظهرت يف اؼبصادر يف حدود الزمن الذي شرع فيو الروماف يف السيطرة على مشاؿ أفريقيا، وبالتايل  حدثت،

وجودىا مل يكن مشكلة يف العصر الكبلسيكي فما بالك بالعصر العريب ولكن تظهر نظرة ثاقبة أف ىناؾ ثبلثة  فإف
مل ُتذكر اإلبل باؼبرة يف العصر األوؿ على الرغم من احتمالية أف عملية االستئناس كانت قيد اإلقباز، وكانت : عصور

اإلبل يف العصر الثاين تذكر من حُت إىل آخر، ولكن يف سياؽ اغبرب بوصفها حيوانات نقل واستحكامات حية، 
، وهبسد العصر الثالث ما تناولتو (عبر احملاريث)أهنا استعملت يف اغبرث  (ألواح عليها كبت نافر)وتبدو من أدلة أخرى 

اؼبصادر الكبلسيكية والعربية حينما برز الصنهاجيوف بوصفهم أبالة فعبل يشربوف ألباهنا ويأكلوف غبومها حسبما ورد يف 
وحدثت اقتباسات كثَتة، على سبيل اؼبثاؿ فقرة ابن أيب زرع وىي صياغة جديدة لنص البكري، . كل الروايات الرئيسة

ولكن حىت إذا أصبح الصنهاجيوف وإبلهم مباذج متكررة، ذبدر اؼببلحظة أف اؼبصادر رأت ضرورة احتوائها على ىذه 
. اؼبعلومات

   إف التفسَت األكثر وضوحاً للتاريخ القدًن الذي ذكر فيو أف اإلبل كانت جزًءا من سلسلة الغذاء البشري يف مشاؿ 
ىل مت استئناس اإلبل أوال من أجل العمل وأخَتاً فقط : أفريقيا ىو أيضاً األقل ترجيحاً، والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو

من أجل الغذاء؟ وىذا سيجعلهم فريدين يف ىذا اعبزء من العامل، فقد كانت كل اغبيوانات اليت انتهى هبا اؼبطاؼ عبر 
وىناؾ . أو غبمل شيء ما مستأنسة يف األصل من أجل الغذاء عدا اغبمار الذي مل يستعمل يف الظروؼ العادية للغذاء

إمكانية أخرى تقلب اؼبعادلة رأساً على عقب، وىي ردبا عاش عدد قليل من الناس يف الصحراء إىل أف استعملوا اإلبل 
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بوصفها حيوانات غذاء، ومرة ثانية ؼباذا حدث ىذا يف الفًتة اؼبمتدة بُت بروكوبيوس واليعقويب؟ جاء المبر يف موجات 
أيبكن إحضار اإلبل مع ىؤالء القادمُت . إىل الصحراء، وردبا كاف اجتياح اؼبوجة األخَتة يف األلف األوؿ اؼبيبلدي

اعبدد؟ نعم ، عدا أف ىذا سيضع اإلبل اؼبستأنسة يف اعبزء األفضل رياً يف مشاؿ أفريقيا قبل جلبها إىل تلك األجزاء اليت 
كانت مبلئمة ؽبا إىل حد بعيد، أال يبكن ببسااة أف ىَتودوت والكبلسيكيُت البلحقُت لو كانوا يعتمدوف على 

معلومات متفاوتة اؼبصداقية ذلك أهنم ال يعرفوف أف الناس يف الصحراء كانوا عادة يرعوف اإلبل ووبلبوهنا، ويأكلوف 
ومن الواضح أف اإلبل حيوانات صحراوية وفعالة بوصفها منتجة للغذاء فقط يف اؼبنااق األكثر ىامشية اليت ال . غبومها

يتوفر فيها غذاء كاؼ للماعز، والغنم، والبقر، وكاف لدى اعبغرافيُت العرب معلومات أفضل عن اغبياة يف عمق 
الصحراء ألنو كاف ؽبم اتصاؿ بالناس الذين كانوا ىناؾ وىذا مل يكن متاحاً للقدماء، ومرة أخرى يصبح األمر يتعلق 

  .بدال من اؼبمتلكات دبصادر اؼبعلومات
   وإذا كاف اللثاـ واإلبل تعكر االنتقاؿ بُت اؼبدخلُت الثاين والثالث، ىناؾ ظبة أخرى تبُت االستمرارية فعبل، فقد وجد 
اؼبراقبوف من اػبارج أف السلوؾ اعبنسي واؼبسائل اػباصة بنوع اعبنس ىي من بُت اؼبظاىر اليت وجدىا اؼبراقبوف األجانب 

األكثر غرابة، ومن الواضح أف ىَتودوت كاف كذلك ال سيما إذا تضمن اؼبشهد شيئاً ما غريباً، ويقوؿ يف تناولو 
من عادة العروس فبارسة اعبنس يف ليلة "للنسامونيُت أف أية امرأة متاحة للجنس مع أي رجل، حينما يتم الزفاؼ فإنو 

 [تضعن]تعلقن  "Gindanes ويقوؿ أف النساء يف قبيلة اعبنداتيس 124"زفافها مع كل الضيوؼ واحًدا بعد اآلخر
خلخاؿ لكل رجل مارسن معو اعبنس، وتعد اؼبرأة األكثر خبلخيبل ىي األكثر سبيزاً ألنو أحبها العدد األكم من 

تقدف  Zauece وكانت النساء احملاربات على الدرجة نفسها من األنبية تقريباً، فقد كانت نساء الزويس 125".الرجاؿ
 تقيم مهرجاناً يف كل سنة تقسم فيو النساء الصغَتات غَت Auseesعربات أزواجهن يف اؼبعارؾ، وكانت قبيلة األوسيز 

إىل ؾبموعتُت تتقاتبلف بالعصي واغبجارة يف شجار عاـ يؤدي إىل وفاة اؼبشاركات أحياناً، وال  [الفتيات]اؼبتزوجات 
وكاف . تعٍت قسوة نساء األوسيز أهنن غَت مباليات باعبنس، وكن يف الواقع متحررات جنسياً وال يكًتثن باغبياة الزوجية

ويعد الطفل ابن أو بنت أي من الرجاؿ الذي "الرجاؿ هبتمعوف صبيعاً حينما يبلغ الطفل ثبلثة شهور من عمره، 
  126."يشبهو

   ومل يقصد ىَتودوت مضايقة الليبيُت، ىو فقط مل يستطع مقاومة ترديد قصة بذيئة يسمعها، وغالباً ما وبتوي وصفو 
لشعوب أوروبا الشمالية، واؽبند، وأي مكاف آخر على مادة فاسقة وفاضحة على حد سواء، ووبتمل أف بعًضا من 
 معلوماتو على األقل مستمدة من نوع اؼبصدر نفسو الذي يزود رسائل إىل منتديات سيئة السمعة يف العامل اؼبعاصر 

.Penthouse Forum ومل يتوسع الكتاب الكبلسيكيوف البلحقوف يف التفاصيل اؼبثَتة لبلنتباه، ولكنهم اتفقوا مع
اعبرمنتيُت مل يبارسوا عادة الزواج، ولكنهم يعيشوف مع نسائهم على كبو "وجهة نظر ىَتودوت ويبلحظ بليٍت بأف 

 128."زوجات كثَتات وأافاؿ كثر" أما سًتابوف فهو أكثر حذراً مبلحظاً فقط أف الرجاؿ الليبيُت ؽبم 127."مشاع

                                                           
اؼبًتجم . 49.نصوص ليبية، ص: ؛ خشيم، علي119-118. ترصبة الدويب، ؿبمد، ص ص:  ىَتودوت124
 .اؼبًتجم. 52-51. س، ص ص. ـ: ؛ خشيم120. س، ص. ـ:   ىَتودوت125

126
 Histories IV.172; 176; 180; 193,  

  .اؼبًتجم. 55س، . ـ: ؛ خشيم123. س، ص. ـ: ىَتودوت
127

 N.H. V.8.45, 

 .اؼبًتجم .116. س، ص. ـ: خشيم
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".. وىبلط بطليموس، يف عملو حوؿ التنجيم، الليبيوف مع اؼبصريُت، واألفارقة اآلخرين، والعرب وىبتم حديثو بالقوؿ 
 129."النساء بُت بعض من ىذه الشعوب مشاعة لكل الرجاؿ"و "  ويتم زواجهم عن اريق اػبطف اعبنسي العنيف،

ويؤكد بروكوبيوس على أف اؼبغاربة كاف لديهم تعدد زوجات، ومل يكن أمراً غَت مألوؼ امتبلؾ الرجاؿ األقوياء طبسُت 
ألنو ليس قانونياً لرجل : "زوجة، ولكنو يذكر أيضاً بأف القادة كانوا يستشَتوف الكاىنات حينما يراد ازباذ قرارات مهمة

يف ىذه األمة التفوه بالتنبؤات، ولكن تصبح النساء فبسوسات وتتنبأ باؼبستقبل نتيجة لبعض الشعائر اؼبقدسة، ويذكر 
ألنو أظهر نفسو مغرماً بالزوجات " كاف مكروىاً من قبل الليبيُت Sergiusأيضاً قصة حاكم يدعى سَتجيوس 
  130."وبامتبلؾ اآلخرين على كبو غريب

   ىل جعلت اؼبسيحية ليبيي بروكوبيوس يتخلوف عن عاداهتم اعبنسية غَت اؼببالية؟ وتوقع الكتاب العرب مع اعتناؽ 
 .Tinbarutan bوكاف ابن حوقل متأثراً بنفوذ تنموتاف بن أسفيشار . الصحراويُت للدين اإلسبلمي سًت عورهتم

Usfayshar ،"،ولكن ال بد أنو رأى أنو أمر غريب أف تكوف أخت اؼبلك أغٌت شخص يف " ملك صنهاجة كلها
 ويتحدث ابن سعيد 131.القبيلة، وحينما احتاج ىذا اؼبلك اؼبساعدة ؽبزيبة أعدائو كاف عليو التوجو إىل رعاة قطعاف أختو

وأيضاً هبعلوف ابن األخت يرث ابقاً لعادة كانوا يتبعوهنا منذ ما قبل "عن البسي اللثاـ من المبر الذين كانوا مسلمُت، 
  132."اإلسبلـ

   وكاف االكبراؼ اعبنسي يف ؾبتمع مضطرب يتخفى ربت السطح، ويذكر اإلدريسي أف اؼبرأة العانس يف اؼبركز 
تقدـ نفسها إىل أي رجل يشتهيها، وال تصد أي " حينما يصل عمرىا األربعُت Kakdamالصنهاجي  كاكداـ 

 وكاف ابن بطواة مشمئز من اغبرية واؼبرتبة العالية اليت تتمتع هبا نساء مسوفة اللوايت ىبتم قولو 133."شخص وال سبنعو
، حيث Walata [إيواالتن]ويعطي وصف غبادثتُت منفصلتُت يف مدينة الساحليُت واالتا " ال حياء لديهن،"بأهنن 

اسًتاح بعد عبور الصحراء، وىناؾ وجد رجاال ونساء ليسوا أزواجاً منهمكُت يف جلسات خاصة، وعنف يف اؼبناسبة 
إف عبلقة النساء بالرجاؿ مقبولة لدينا وىي جزء من السلوؾ السوي الذي ال تشوبو أية "الثانية زوج اؼبرأة الذي أبلغو 

كاف مندىشاً من " ومل يكن بوسع ابن بطواة الغاضب إال التعليق بأنو 134."شائبة، وىن ليس مثل النساء يف بلدؾ
ووبخ الرجل بعد ذلك، والحظ أيضاً أف الناس يف واالتا وفيما بُت المبر الذين يعيشوف حوؿ تاكيدا " اكببللو،

Takedda  ويعلق على ذلك بطريقة . شرقاً، كانوا يسكنوف مع عشَتة األـ [ كم1609.35]، أكثر من ألف ميل
   135."النساء أكثر أنبية من الرجاؿ"، (وردبا سخرية)جافة 

                                                                                                                                                                      
128

 Geography XVII.3.19,  

وؽبم زوجات متعددة وأافاؿ كثَتين، وفيما عدا ذلك فهم : "..يقوؿ سًتابوف. 113. ، ترصبة الدويب، ؿبمد، ص...الكتاب السابع عشر: سًتابوف
. اؼبًتجم". يشبهوف البدو الرعاة العرب

129
 Ptolemy, Tetrabiblos, II.3.70.  

130
 B.V. IV.11.13; 8.13; 22.2.  

131
 Corpus, p. 48.  

 .اؼبًتجم. 97. س، ص. ـ: ابن حوقل
132

 Corpus, p.193.  

 .اؼبًتجم. 115. كتاب اعبغرافيا، ربقيق إظباعيل اؼبغريب، ص: ابن سعيد
133

 Corpus, p. 128.  
فعجبت من رعونتو، وانصرفت عنو، فلم أعد إليو بعدىا، واستدعاين : "..يقوؿ ابن بطواة. 688. الرحلة، ربقيق العت حرب، ص:  ابن بطواة134

 .اؼبًتجم." مرات فلم أجبو
135

 Corpus, pp. 285-286; 301. 
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   وكاف ينظر إىل النساء، من ىَتودوت إىل ابن بطواة، من خبلؿ العيوف، ليس عيوف اػبارجيُت فقط ولكن عيوف 
الرجاؿ دائماً، وبذلك يبعد اؼبراقب عن اؼبوضوع مرتُت، وكاف ىؤالء الرجاؿ يبثلوف ؾبتمعات كانت من دوف شك ذكرية 

وكاف ما حث . وسبيل إىل اإلنقاص من قيمة النساء، ومن الواضح أف الروايات تعكس إشارة ما إىل سلطة فبنوحة لؤلنثى
، وعلى امشئزاز اإلدريسي، وغضب ابن بطواة ىو ؾبتمع سبتعت فيو Herodotus's snideryعلى سخرية ىَتودوت 

وال يقتضي ضمناً أف ؾبتمع ـبتلط . النساء دبرتبة عالية، ونفوذ، وتأثَت أكثر فبا لديهم، وكانت صورة تنطوي على هتديد
ويف ىذا اؼبعٌت . ىو ؾبتمع متسم بنفوذ أنثوي، ولكن هتمة االختبلط ىي الطريق األسهل لتشويو ظبعة النفوذ األنثوي

وتستمر التقارير من خبلؿ اؼبدخل . فإف عدد األحداث اؼبذكورة اؼبتواصلة فعبل ال صلة ؽبا باؼبوضوع إىل مدى كبَت
وتتعجب . الرابع مع الًتكيز على اإلباحية لفسح اجملاؿ تدرهبياً لرسم صورة أكثر توازناً ودقة عن العبلقات بُت اعبنسُت

 ومن 136.الروايات كلها تقريباً عن التوارؽ اليت تعود إىل القرنُت األخَتين من الوضع الرفيع الذي تتمتع بو النساء لديهم
ناحية ثانية كاف ىناؾ اختبلؼ مذىل واضح، فقد كاف المبر اؼبتأخروف أحاديي الزواج ـبلصُت يف مواجهة تعدد 

الزوجات العريب بينما يشَت الدليل من اؼبصادر اؼبصرية والكبلسيكية أف المبر القدماء كانوا يفضلوف تعدد الزوجات يف 
ومع أف المبر أصبحوا متجزئُت جداً ػػػػ مشاليُت وجنوبيُت، كاشفي الوجوه . مواجهة الزواج األحادي اإلغريقي والروماين

.  وملثمُت ػػػػ إىل درجة صاروا ال يفهم بعضهم ؽبجات بعض، ووصلوا صبيعاً إىل تفضيل زوجة واحدة
   ويؤكد االنتقاؿ من تعدد الزوجات إىل الزواج األحادي مرة ثانية التغيَتات الكثَتة اجملهولة اليت تظهر فجأة على كبو 
عشوائي يف السجل التارىبي، وىناؾ إمكانية واحدة وىي أف أي ؾبتمع أنثوي ودود سيتطور على كبو ابيعي يف اذباه 

ومل تكن أثينا أحادية الزواج مكاناً جيداً للمرأة على وجو : ومن الواضح أف االرتباط مل يكن حقيقياً )الزواج األحادي 
اػبصوص، وىناؾ صمت يتعذر تفسَته عن موضوع بنية العائلة الصحراوية خبلؿ العصر العريب؛ ىل يعود عدـ تعليق 

العرب عليو إىل أهنم مل يروا فيو ما يستحق التعليق عليو، ما يعٍت أف الصحراويُت التزموا بالنموذج نفسو، وىو نظاـ 
ومن الناحية األخرى ال يوجد دليل يشَت إىل أف التحوؿ . تعدد زوجات معدؿ، كما ىو حاؽبم؟ وىذا افًتاض مبالغ فيو
وعلى أية حاؿ ال هبب أف يشوش ىذا اغبدث على . مت أثناء فًتة التغيَت الغريبة تلك اليت بُت بروكوبيوس واليعقويب

موضوع العبلقات األكثر عمومية بُت اعبنسُت الذي يقف بوصفو أحد اػبيوط اؽبامة يف استمرارية الكياف الثقايف 
. االجتماعي يف اؼبصادر األدبية

   ومهما كانت العبلقات بُت اعبنسُت مقنعة، فهي ليست كافية إلثبات أف ليبيي ىَتودوت أصبحوا صنهاجة ابن 
خلدوف، وليس ىناؾ دليل ملموس عند فحص مظاىر التواصل الثقايف، وىناؾ، من ناحية ثانية فطرة سليمة؛ ويبلحظ 

من اؼبغاربة يف إحدى اؼبعارؾ، ولكن فقط بعد أف " جزءا كبَتا"بروكوبيوس يف فقرتو األخَتة، أف اعبيش البيزنطي قتل 
وبذلك حدث أف أولئك الليبيُت الباقوف، قليلوف يف العدد كما كانوا، وفقراء معدموف، : "قتل اؼبغاربة ليبيُت كثَتين

                                                                                                                                                                      

   .اؼبًتجم". وىن أعظم شأناً من الرجاؿ: "..يقوؿ. 687. س، ص. ـ: ابن بطواة
:  خبصوص ذكر العينات ينظر136

Barth, Travels IV, p. 486; Briggs, Tribes, pp. 133-134; Lord Rennell of Rodd, People of the Veil 

(Oosterhout, Netherlands: Anthropological Publications, 1966, reprint of 1926 edition), pp. 167-168; 

James G. Jackson, An Account of Timbuctoo and Housa (London: Frank Cass and Co., 1967; reprint of 

1820 edition), pp. 34-35; and Edward Ward, Sahara Story (London: Robert Hale Ltd., 1962), pp. 98-

100. 
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 فهل يبكن أف يكوف ىذا دليبل على نظرية التهجَت، وإذا كاف 137."وأخَتاً بعد كدح عظيم وجدوا شيًئا من السبلـ
السكاف األصليُت أبيدوا على نطاؽ واسع، ىل حل ؿبلهم أصحاب ألثمة مرفرفة إلعادة استيطاف األرض؟ ومل يًتؾ 

ويبلحظ، يف وصفو لتجمع القبائل ػبوض . بروكوبيوس االنطباع بأف مشاؿ أفريقيا كاف يعاين من نقص يف عدد السكاف
وكانت بطوف األودية، ومنحدرات اؽبضاب مليئة بقبائل ال ربصى عدداً، يغطوف السهوؿ واألهنار يف التفافات "اؼبعركة، 

واؽبواء نفسو صار ... وال توجد قمة أي جبل شاغرة... وزبتفي األراضي اجملاورة ربت كثافة كتائب احملاربُت. كبَتة
يا لو من شاعر ملهم ذلك الذي يعرؼ كيف يصف يل حشوداً " ويسأؿ، ." ؿبدوداً بسبب اغبشود اليت تعيش ىناؾ

    138"كبَتة للغاية؟
   وال هبب فهم أي كاتب على كبو حريف أكثر فبا ينبغي، فقد كاف كوريبوس شاعراً قصد بعملو إحياء ذكرى القائد 

ومل يًتدد أي . جوف تروقليتا، وكاف بروكوبيوس مؤرخاً جيداً، ولكنو مل ير تناقًضا يف القياـ أيضاً بدور الداعية واؼبدافع
كاتب يف اؼبغاالة يف أنبية النضاؿ، ويف الوقت الذي يؤكد فيو بروكوبيوس على ابيعتو الدموية، يؤكد أيضاً أف تعدد 

وكاف يبكن شراء عبدا صغَتا بثمن نعجة واحدة إثر ضبلة . الزوجات ظبح لكل ؿبارب مغريب بإقباب ذرية عديدة
      139.وحشية للغاية

 وفوؽ 140.   ويف الواقع تعرض مشاؿ أفريقيا إلنقاص يف عدد سكانو قبل وبعد ىذه السلسة من الصدامات االستثنائية
 ومل يبد ليبيوا بروكوبيوس وال مغاربتو يف ىذا الزمن أو يف أي 141.ذلك يظهر دائماً هنوض يف النمو السكاين من جديد

زمن آخر إىل غاية اليعقويب، ومل يهاجر سكاف مشاؿ أفريقيا إىل مكاف ما آخر، ومل تقحم الغزوات الكبَتة يف ىذا العصر 
والغزو الوحيد لشعب ما ىو ذلك الذي يبثل الونداؿ يف . شعب يكفي عدده إلحداث تغيَت يف الًتكيبة العرقية لئلقليم

أواسط القرف اػبامس اؼبيبلدي، وىو ردبا تألف مبدئياً من طبسُت ألف مقاتل مبا يف آخر األمر إىل شبانُت ألف، ووفقاً 
 ومن ناحية ثانية مل يتزاوج الونداؿ مع السكاف احملليُت، وقاسوا 142."ىم كثَتو العدد على كبو متزايد"لموكوبيوس، 

وأخَتاً سبكن القائد البيزنطي . أياًما عصيبة يف القرف السادس اؼبيبلدي، بسبب ىزائمهم اؼبتوالية إىل أف استنفذ عددىم
 143."من إزاحة أولئك الونداؿ الباقُت ال سيما نساؤىم من ليبيا كلها" ـ 540 و 539فيما بُت سنيت " سولومن"

وكانت القوة الغازية الوحيدة األخرى ىي اعبيش اإلسبلمي العريب الذي غزى مشاؿ أفريقيا يف أواخر القرف السابع 
وباختصار ال يوجد . اؼبيبلدي وىو ؾبرد جيش احتبلؿ، وليست ىجرة هبدؼ االستيطاف، وانتقلوا يف اغباؿ إىل أسبانيا

أنو على الرغم من : دليل يدعم ـبطط إحبلؿ أُناس ؿبل آخرين، والنتيجة الوحيدة اؼبعقولة اليت يبكن الوصوؿ إليها ىي

                                                           
137

 B.V. IV.28.51-52.  
138

 Zarini, Berberes, p. 121.  
139

 B.V. IV.11.13; 12.27.  
  .B.J. X.92.4  ينظر، على سبيل اؼبثاؿ، اؼببلحظة اليت أبداىا سالوست منذ ستة قروف يف140
: ينظر.  على العكس من وجود فرضيات بُت كل من القدماء واحملدثوف، بينت دراسات حديثة أف مشاؿ أفريقيا مل يكن إقليم بكثافة سكانية كبَتة141

Robert Sallares, The Ecology of the Ancient Greek World(Ithaca: Cornel University Press, 1991), pp. 

377-380, and Brent Shaw, "Climate, Environment and History: The Case of Roman North Africa" in 

T.M.L. Wigley, M. J. Ingram, and G. Farmer, eds., Climate and History: Studies in Past Climate and 

their Effect in Man (Cambridge University Press, 1981), p. 391. 

اإلزاحة ومن ناحية ثانية، يًتكز اىتماـ ىذه الورقة على موضوع من كاف ىؤالء السكاف أكثر من اىتمامها دبسائل ديبوجرافية ؿبددة ال تصل إىل حد 

    .short of complete depopulation, for which no evidence exists ال يوجد عليها أي دليلالكاملة التي 
142

 B.V. III.5.20. 
143

 B.V. IV.19.3.  
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اختبلفاهتم الكثَتة فإف الناس الذين كاف القدماء يشَتوف إليهم بوصفهم ليبيُت أصبحوا صنهاجة وزناتة، ومن اؼبمكن 
. أف يكوف الدليل السليب أحياناً ىو اغباسم

   وبعد تتبع اؼبصادر األدبية اليت هتتم بالصحراء وبكثَت من بقية مشاؿ أفريقيا، وبعد أف استخلص منها نتف شبينة من 
اؼبعلومات لتستعمل بوصفها مادة صمغية يف بناء االنتقاؿ بُت اؼبداخل وصلنا إىل إدراؾ أفضل ؼبا ال نعرفو، ووبتمل أننا 

ال نستطيع معرفة أكثره، ومن اؼببلئم إرجاع أي عجز إىل مصادرنا، إذ أف التدقيق الذي نستعملو اليـو يف فحص 
وال يبكن لـو الكتاب الكبلسيكيُت والعرب على أحد مصادر . اؼبعطيات والدقة اليت ننشدىا مفهومة كثَتاً من قبلهم

إذ أف اعبماعات ػػػػػػ عشائر، وقبائل، واربادات، وكيانات عرقية كاملة ػػػػػػ ىي يف الواقع تأيت وتذىب : االرتباؾ الرئيسة
فعبل، فقد كانوا مرنُت، وليسوا جامدين، ومتآلفُت، ومتفرقُت، ومتغَتين، وأحياناً يتخذوف أظباء جديدة أو زبصص ؽبم، 

.  وىي زبتفي أو يعاد زبصيصها عند زيادة االندماج، واالنقساـ، والتغَت
   إف مفهومنا اغبديث للتصنيف العرقي واضح جداً، وإذا افًتضنا أف القدماء كاف لديهم مفهـو مشابو، فنحن لبدع 

على أهنم ـبتلفُت عنهم، وحينما يطلقوف اظباً على ىؤالء اآلخرين فإننا نضفي " اآلخرين،"أنفسنا، فقد كانوا يصفوف 
عليو مفهوماً وفقاً ألفضل ما يبكننا زبمينو ابتداء من عشَتة إىل صنف عرقي معُت أو عدة أجياؿ مضت أو حىت ما 

وسنواصل تطبيق ىذا ولكن ؿبتفظُت يف الذىن دائماً بأف اؼبفتاح لفهم ؾبموعات تظهر وزبتفي يف ".  سبللة"يسمى 
. التاريخ الصحراوي ىو اؼبرونة، وسيكوف البحث عن الدقة اؼبفروضة اصطناعياً، أو الدقة شبو العلمية درس يف اإلحباط

   وهبب أف ال يثَت ختم ىذه الورقة بتحذير القلق، إذ ال يوجد أي مؤرخ ىبتار رؤية التاريخ بوصفو فوضى ال معٌت ؽبا 
وال تعم عن أي شيء، ومن الناحية األخرى فإف أغلب التاريخ وكل التاريخ القدًن عملياً ليس حزمة دقيقة مرتبة 

ألسباب وتأثَتات مقنعة موجودة يف أغلب كتب اؼبسح اؼبدرسية لطلبة يف بداية حياهتم اعبامعية، ويبدو أف التاريخ 
. اػبايل من الثغرات حُت ؿباولة التحري عن القادمُت والذاىبُت من الشعوب القديبة ىو تناقض يف حد ذاتو
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