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ُُمقسُ ي ُ ُإلى ُاإلنسان ُتاريخ ُُقسمين "ُ ُهما ُاقبلمختلفين ُُعصور "Préhistoireُ-التاريخ

ُ ُالتاريخية Histoireُُ-و"العصور ُهو ُبينهما ُيفصل ُالذي ُالفارق ُأن ُالكتابة"وبي نا ُُظهور

تظهرُفيُفترةُزمنيةُمحددةُ،ُبمعنىُأنُاإلنسانُقامُُأنوالكتابةُكمظهرُحضاريُالُيمكنُ

ُتدوينُأحداثُبالكثيرُمنُالمحاوالتُحتىُتوصلُفيُنهايةُاألمرُإلىُالكتابةُواستخدمهاُفي

-"ُفجرُالتاريخُاسمالعصرينُأطلقُعليهاُالعلماءُالمرحلةُبينُُأوحياتهُاليوميةُ،ُهذهُالفترةُ

Protohistoireُُ،"ُوهيُمرحلةُانتقاليةُبينُالعصرينُالسابقُذكرهماُ،ُويعطيهُالمختصون

بينُُهوُفيُالفترةُماُالعمرُعموماُمنُمنطقةُألخرىُ،ُهذاُُيختلفُعمراُتقريبياُوليسُدقيقا

ُسنةُق.م.1000سنةُق.مُوإلىُغاية2000ُ

قبلُالليبي(ُأيُُ–ُ)الفينيقيحددهُبالفترةُالسابقةُللمرحلةُالبونيةُن ُفُالقديم،أماُفيُبالدُالمغربُ

ُونعرُ  ُالثامنُق.م ُفجرفُالقرن ُمعارفُحولُالشعوبُالتيُلمُمجموعُبأنهُالتاريخ،ُعلم ة

ُ ُتزامنت ُوالتي ُالكتابة ُبعضُاُتعاصروتعرف ُعنهم ُفكتبوا ُاألولى ُالتاريخية لحضارات

ُالمعلومات.

ُمصريةُُ ُنصوصُكتابية ُوجود ُمع ُالقديم ُالمغرب ُبالد ُتاريخ ُمن ُالمرحلة ُهذه وتنطبق

والحضارةُالمصريةُأهمُوأولىُالحضاراتُالتيُظهرتُفيُالجوارُالجغرافيُلبالدُالمغربُ

وبالتاليُفالمصدرُالمصريُيغطيُنصيباُكبيراُمنُتاريخُالمغربُفيُمرحلةُفجرُالتاريخُ

ُا ُالمصدر ُوتعتبر ُاألبحاث ُإلى ُباإلضافة ُُوالتنقيباتلوحيد ُعرفت ُالتي انطالقةُاألثرية

ُكانُيشوبها1950ُفيُمنتصفُالقرنُالعشرينُفقطُ)حواليُُصحيحة ُقبلُذلكُفقد ُأما م(،

ُالسلبيات.الكثيرُمنُ
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ُي ُُُ ُبلدان ُومصر ُمنُضُ ليبيا ُكبير ُجزء ُو ُإفريقيا ُكلُشمال ُيشمل ُواحد ُطبيعي ُإقليم مهما

ُ ُالكبرى ُطيلةُالصحراء ُلإلنسان ُاألول ُالنشاط ُظهور ُفي ُسباقة ُالمنطقة ُهذه ُكانت ولقد

ُ ُفي ُالمتمي زة ُالحضارة ُسطعت ُفلما ،ُ ُالحجرية ُوتوصلالعصور ُالمصريينُُمصر قدماء

مرحلةُفجرُالتاريخُوبماُيمُ(تعيشُفيُللكتابةُُ،ُبقيُغربُشمالُإفريقيا)ُبالدُالمغربُالقد

تنقلتُاألقوامُبينُشرقُُ،ُلذلكُأنُشمالُإفريقياُإقليمُمفتوحُوالُتوجدُبهُعوائقُتضاريسيةُ
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ُ ُسهولة ُبكل ُإفريقيا ُوغربُشمال ُالماء ُعن ُبحثا ُتغي ُُوالكأل، ُوبدأتُتظهرُولما ُالمناخ ر

ُنهرُالنيلُ ُ،ُهاجرُاإلنسانُباتجاه ُعلىفيُالصحراءُالقاحلةُتدريجيا ُسبقضوءُُمصر. ُما

وهيُأنُالعالقاتُوالصالتُبينُمصرُوليبياُ)بالدُالمغرب(ُلمُتكنُُإلىُنتيجةُذكره،ُنصل

ُالعصرُالتاريخي ُق ُفقطُوليدة ُبلُهيُقديمة ُوأثناءُهذهُ، ُاإلنسانُفيُشمالُإفريقيا دمُتواجد

ُحضاريةُبينُطرفيُشمالُإفريقيا.حدثتُتأثيراتُالمسيرةُالطويلةُ

تواجدُمنهاُعالقاتُسلميةُتمثلتُفيُُآلثارُالمصريةُبصورُمختلفةُلهذهُالعالقات،ناُاوتمدُ

الليبيينُللجيشُالمصريُكمرتزقةُُانضمامُمثل،ُمهنيةالليبيينُفيُمصرُألسبابُتجاريةُأوُ

ُمصاهرات ُأخرىُنتيجة ُدبلوماسيُوأحيانا ُلتمثيل ُأو ،ُ ُأن ُماغير ُفيُالمصدرُُمعظم جاء

ُيُالمصري، سلسلةُمنُالحروبُكانتُُبالعدائية،ُكونهاقاتُفيُعمومهاُصفُهذهُالعالإنما

ُالخصب.لُفيُواديُالنيلُلردعُمحاوالتُالليبيينُالتوغأحدُقادتهُُالفرعونُأويقودهاُ
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332ُُ–ق.م3200ُعمرهاُمنُُليقسمُالمختصونُعمرُالدولةُالمصريةُالفرعونيةُالتيُطا

هذهُالدولُُويتخللالوسطىُفالحديثةُُالقديمة،ق.مُإلىُمراحلُثالثُتعرفُباسمُالدولةُوهيُ

ُلا ُوالتطور ُالحكم ُفي ُوالمركزية ُاتسمتُبالقوة ُمراحلُضعفُوعدمُُالحضاري،تي ثالثة

ُاالنتقالية.استقرارُع رفتُباسمُالمراحلُ

ق.م(ُمنُأهمُالفتراتُالتيُخلفتُلنا11ُُق.مُإلُالقرن16ُُعتبرُعهدُالدولةُالحديثةُ)القرنُي ُو

تاريخُهذهُُعلىُنُيلقيُالقدرُالكافييمكنهُأُماتُعلىُاآلثارُالمصريةُماالنصوصُوالرسو

وتخبرناُالصالتُ،ُذلكُألنُالعالقاتُبينُالليبيينُالقدامىُوجيرانهمُالمصريينُزادتُسوءاُ

ُالمسالمةُُمنفردةُالُليبيةُالتُاجماعالرفُمنُطُبأنُمحاوالتُالتوغلُ،ُالمصادرُالمصريةُ

ُإلىُ ُتطورت ُقد ،ُ ُوالوسطى ُالقديمة ُالدولتين ُعهد ُفي ُالخصبة ُالمصرية ُاألراضي إلى

حدةُوأحياناُمتحالفةُمعُأقوامُأجنبيةُت ُالقبائلُالليبيةُمُ جميعُُحروبُمنظمةُتشملُتحتُلواءهاُ

ُ.منُأجلُدخولُمصرُ

ُخل ُ ُلقد ُالعسكريُلدولة ُالتاريخ ُأربعةد ُوليبياُُالفراعنة، ُالجارتينُمصر حروبُجرتُبين

ُالفرعونية.وصفتهاُالمصادرُالمصريةُبأنهاُهددتُكيانُالدولةُ

*ُ ُأحدُُأحداثهاجرتُُ:ق.م1308ُالحربُاألولىُسنة "ُ ُاألول ُسيتي "ُ ُالفرعون فيُعهد

ُ ُالتاسعةُعشرُوقدُخلدتُأحداثها ُالمصرية ُملوكُاألسرة بمدينةُُيوجد)الكرنكُنقوشُمعبد

ُفيُاأل ُانتصاراته ُيقطعُسلسلة ُأن ُالفرعون ُوتذكرُكيفُاضطر ُالشرقُوهبقصرُحاليا(

ُليبي.لنجدةُمصرُمنُاعتداءُ
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ُعشر،فيُعهدُالفرعونُرمسيسُالثانيُمنُاألسرةُالتاسعةُُق.م:1289*الحربُالثانيةُسنةُ

ُموجودالهذهُالحربُعلىُجدرانُمعبدُ"ُأبوُسمبلُ"ُأحداثالنصوصُالتيُتذكرُُن ِقشت

ُالمصريُكانُيخوضُحرباُ ُالفرعون ُبان ُوتخبرنا ُأسوان، ُالنوبةُجنوبُمدينة فيُمنطقة

ُ*الحرب  ُتنازلُعلىُفيُسوريا ُالليبيينُعلىُمصر ُهجوم ُسمع ُإلىُُمكتسباتهولما ورجع

ُ(.ليبياُ)معمصرُلحمايةُحدودهُالغربيةُ

منُاألسرةُُجرتُأحداثهاُفيُعهدُالفرعونُ"ُمرنبتاح"ُق.مُ:1229ُُ*الحربُالثالثةُسنةُ
ُ ،ُ ُالمصرية ُعشر ُالتاسعة ُوصفتها ُ"الكرنكُُ"نقوشُمعبدوقد ُلوحة "ُ "ُُاالنتصاروأيضا

، وقد بأنها كانت واحدة  من أخطر الغزوات التي تعرضت لها مصر في تاريخها ..."،

كثيرة العدد بزعامة الريبو" ئل الليبية جميعها بقيادة رئيس قبيلة " فيها القبا تحالفت

و  20" وأن الجيش الليبي بلغ تعداده بين - Merey son of Dedالرئيس " مري بن دد

وا يحبون كا مصر... وأنهم ثالثة أسابيع في الطريق للوصول إلىالف رجل وقضى  25

ُمنُنقوشُالكرنك21ُُ)السطر ."..مصر.ون الحياة وقلوبهم متعالية على أهل رقالموت ويحت
ُ(86الجزءُالسابعُ،صُ،كتابُسليمُحسنُ،ُمصرُمن

هوُفرعونُمنُاألسرةُالعشرينُوحربهُُالرابعةُفيُعهدُالفرعونُرمسيسُالثالث:*الحربُ

ُالليبيينُهيُحربانُوليستُ ُُواحدة،مع ُسنة ُسنة1194ُجرتُاألولىُمنهما ُالثانية ُأما ق.م

ُمدينةُاألقصرُحاليا(.ُ)غربخلدتُأحداثهاُنقوشُجدرانُمعبدُ"هابو"ُُق.م.ُوقد1188

تدخلُالفرعونُفيُالشأنُالداخليُُولىُكانالنصوصُبأنُالسببُالرئيسيُللحربُاألُوتفيدنا

ُُيبيين،لل ُ إلىُغاية28ُُموجودُفيُالسطرُُ)النصهُقصررباهُفيُمنهمُإذُفرضُعليهمُملكا

31ُُالسطرُ ُلكنُالليبيينهابو(منُنصوصُمعبد ُكانُفيُنظرهمُُرفضواُ، ُالملكُألنه هذا

ُ ُبلغُعددهُُمصريا،حاكما مُألفُرجلُبقيادةُزعي30لذلكُسارُجيشُالليبيينُالمتحالفينُوقد

نيُبهزيمةُثقيلةُراحُضحيتهاُ"Themer -يبو"ُالمدعوُ"ُثيمرقبيلةُ"الرُ  12ُ،ُلكنُالجيشُم 

ذلكُأنُالقبائلُالليبيةُأرادتُُالثانية،ألفُرجلُليبيُوكانتُهذهُالنتيجةُالثقيلةُسببُالحربُ

ُالثأر.

كانتُُ")وهذهتجدرُاإلشارةُلهُأنُالحروبُالسابقةُكلهاُكانتُتحتُزعامةُقبيلةُ"ُالريبوُما

ُ ُليبيا ُلدولة ُالجغرافي ُاإلطار ُداخل ُحاليا ُباألراضيُالمتواجدة ُالحربُُالحالية(،تستقر أما

عنُُ–منُناحيةُالسكنُ-ئلُالليبيةُألخيرةُفكانتُبزعامةُقبيلةُ"ُالمشواش"ُوهيُأبعدُالقباا

ُ ُجنوبُُمصر،حدود ُإجماعُبينُالمختصينُبأنُمناطقُاستقرارُالمشواشُتبدأ وهناكُشبه

ُالحالية.تونسُالحاليةُوباتجاهُالغربُأيُاألراضيُالجزائريةُ

قبيلةُالمشواشُتمكنتُمنُتوحيدُالليبيينُتحتُزعامةُرئيسهمُُالمصريي،ُبأنيفيدناُالمصدرُ

ُكبير،،ُوالسيرُعلىُمصرُبجيشُ"Keper son of Mechecherُ-رُبنُمششرالمدعو"كيب

ُ)وقدبيرةُويبدوُأنُسببُاإلنهزامُليسُلعدمُقوتهُوبسالتهُغيرُأنُهذاُالجيشُمنيُبهزيمةُك

ذكرتُالنصوصُالمصريةُبسالةُالجنديُالليبيُوقدُأصبحُجندياُضمنُالجنودُالمرتزقةُفيُ
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لمُيحاربُوفقطُُالطارئوإنماُألنهُجيشُغيرُنظاميُاجتمعُأفرادهُللرفُُ(،الجيشُالمصري

ُ...منُقبلُتحتُقيادةُواحدةُ
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ُالوثائق ُُتفيدنا ُفيما ُُبعد،المصرية ُـ ُبالقوة ُمصر ُفيُدخول ُفشلهم ُوبعد ُالليبيين ُاتخذبأن

وقدُشجعهُسياسةُ"رمسيسُُمصر،المسالمُإلىُضغطهمُشكالُآخرُتمثلُفيُالتغلغلُالبطيءُ

كماُُالمصرية،وصفتهمُالنصوصُُجيشهُكمافيُصفوفُُالثالثُ"ُفيُتجنيدُالليبيينُاألشداء

ُا ُالخاصُوبالتدريج ُحرسه ُمنهم ُنتخذ ُمع ُالمصري ُالجيش ُالمصريةُأصبح ُاألسرة هاية

ن كو  ُية،المتهاومصرُُهؤالءُظروفلبهُمنُالمرتزقةُالليبيينُوقدُاستغلُفيُأغُالعشرونُم 

لدواُُالفرعونيةُوكانأسراُحكمتُمصرُُفأنشئوا ُمصر.فيُُواأونشأصلُفراعنتهاُليبيونُو 

ُتعودُأصولُظهرُجيلُمنُالمصريينُمصر،سنةُمنُهذاُالتواجدُفي200ُُوبعدُأكثرُمنُُُُ

ُ ُأجدادهم ُذويُاألصولُلذلكُالُندرسُعهدُهؤالءُالفراعنةُُالقديمة،منُليبيا ُالليبيةُالذينا

ألنهُيدخلُفيُإطارُتاريخُالدولةُالفرعونيةُأكثرُمنهُُ،22،23،24حكمواُمصرُفيُاألسرُ

ُأنُهؤالءُحكمواُمصرُكمصريينُولمُيكنُلهمُوالءُلدولةُأخرىُغيرُالليبيين،تاريخُ ُكما

ُورأواُفيُأنفسهمُحكاماُمصريينُالُغيرُ...ُمصر

ُ

 تمنياتي لكم بالتوفيق

 األستاذة العقون أم الخير
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