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 : المقدمة
كانت مصر منذ أقدم العصور محط أنظار القبائل الميبية ، نظرًا لغناىا  

صحراوية وال الواسع وأراضييا الخصبة ، فى وقت كانت معظم األراضي الميبية 
تفي بحاجات سكانيا . ولذلك نجدىم دائمي اليجوم أحيانًا والتسمل أحيانًا أخرى 
عبر األراضي المصرية محاولين الدخول إلى وادي النيل . وفى الوقت نفسو 
كان المموك الفراعنة يصدونيم بالجيوش ويأسرون منيم أعدادًا كبيرة ، بدأ ذلك 

الممك وكان أخر من انتصر عمييم .  (1)الحديثةمنذ األسرة األولى وحتى الدولة 
وقد .  (2)ة إلى مصر سالمينالذي سمح ليم بعد ذلك باليجر ، رمسيس الثالث 

لم يأت لمسمب والنيب ، أنو دل عدد الميبيين اليائل الذي ىاجم الديار المصرية 
 . (3) العيشإنما جاء لمبقاء قرب مصادر المياه ورغد ، فقط 

مصاطفى كماال لبطممى ، فقد قدم لناا األساتاذ دكتاور / أما فى العصر ا 
عبااد العماايم دراسااة وافيااة عاان الميبيااين الااذين قاادموا إلااى مصاار واسااتقروا بيااا فااى 

غرياااا  ماااان  العصاااار البطممااااى ، وذلااااك فااااى مقالااااو   برقااااة فااااي البااااردي ليبيااااون واق
حولياااات كمياااة ااداب جامعاااة عاااين شااامس  ، المجماااد نشااارت فاااى ،   البطمماااي 

وشاااارح فييااااا الوظااااائت واألعمااااال التااااى امتينيااااا . م 1968لعااااام  الحاااادي عشاااار
الميبيااون وأماااكن اسااتقرارىم ووضااعيم فااى مصاار فااى العصاار البطممااى . وسااوت 

العصر يحاول الباحث أن يقدم فى ىذا البحث دراسة عن الميبيين فى مصر فى 

                                           
1- Leahy A : “ Libya and Egypt ( 1300-750) B.C.”, The Society of Libyan 

Studies , 1985 , p.16 .  
نجمو أل، مصر وسوريا ، مكتبة ا تاريخ الشر  األدنى القديمالعزيز صالح :  عبد -2

 .137، ص  م. 2004المصرية ، القاىرة ، 
 

  75، ص م2000 ،، القاىرة، مكتبة األسرة، الجزء التاسعمصر القديمةسميم حسن :  -3
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، متتبعااًا أشااكال تواجاادىم فااى مصاار ، سااواء كااانوا جماعااات فااى شااكل  الروماااني
 ئل أم أفراد منتشرين فى األقاليم المصرية .قبا

 أواًل : القبائل الميبية 
ىاااجرت القبائاال الميبيااة إلااى مصاار منااذ العصاار الفرعااوني ، وماان أشااير 

 والتمحاو thn.wلتحناو ، ا تماك الحقباة التاريخياةالقبائل التى أتت إلى مصر فى 
tmh.w  والمشااواشmsw s والميبااو lib.w  يااة الكبياارة ماان القبائاال الميب، وىااى

ذلاك الوقات ، فاي والتي لعبت دورًا بارزا في تطورات األحداث ، واسعة االنتشار 
 (1)التفصايلبشايء مان و فاي النصاوص المصارية القديماة  كثياراً  ولذلك نجدىا ترد

. واساتمر تادف  القبائاال الميبياة إلاى مصاار فاى العصارين البطممااي والروماانى باال 
كالساايكيين أسااماء عدياادة ليااذه القبائاال التااى وقاادم لنااا الكتاااب ال. واسااتقرت فييااا 

حادود استقرت كميا غرب نيار النيال ، مان سااحل البحار المتوساط شامااًل وحتاى 
الصاحراء الغربيااة قبالااة إقماايم الفيااوم جنوباًا ، وسااوت يعاارض الباحااث دراسااة ليااذه 

 اني . القبائل بأسمائيا التى وردت فى المصادر القديمة فى العصر الروم
 يتاى والجونيوتاىالماستأ : 

فاااااى كتاباااااو الجغرافياااااة عااااان وجاااااود قبيمتاااااي  الجغرافااااايحااااادثنا بطممياااااوس  
فاااى القااارن الثااااني المااايالدي والجونيوتااااى الماساااتيتاى 

حيث ذكر أنيما تعيشان غرباي دلتاا النيال ولام يقادم لناا أياة معموماات عان نشااط 
ولكان مان .  (2)حتاى عالقاتيم بالدولاة ىذه القبائل وال المين التاى امتينوىاا ، أو 

                                           

م 1990سكندرية ، ، دار المعرفة الجامعية ، اإل المغرب القديم :محمد بيومي ميران  -1
 . 75ص 

 

2- Ptolemy : Geographicae Enarrationis Liber Quartus, Loeb Classical 

Library , London , IV , 12 . 
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ذه القبائال ومنااط  اساتقرارىم خالل الوثائ  البردية أمكننا التعرت عماى ماىياة ىا
 وعالقتيم بالحكومة الرومانية .

فنقرأ فاى وثيقاة بردياة مان إقمايم أوكسايرنخوس ، ترجاع إلاى القارن الثالاث  
 ويماااوس خطابااًا إلااى ز  قااد أرسااال الماايالدي ، أن ايوديمااون 

رئااااايس االساااااتقبال ، يخبااااااره فياااااو أنااااااو قاااااد أرساااااال خطاباااااًا إليااااااو ماااااع إليااااااوثيروس 
  ، المشااارت عماااى شاااحنات البضاااائع الحكومياااة ، فاااى إقمااايم مرياااوط

يؤكد فياو أن قبيماة الجونيوتااى يمتمكاون جناودًا قاد حصاموا عميياا مان الماساتيتاى 
والحنطاااة ، قبااال أن تبااادأ وعمياااو أن يسااارع فاااى جماااع الشاااعير والعااادس والحشااايش 

 . (1)المشاكل معيم
ليوثيروس كانا يعمالن لحساب   ويظير من ىذه الوثيقة ، أن ايوديمون واق

الحكومة فى الجزء الشمالي مان مصار ، وبخاصاة فاى إقمايم مرياوط ، وكاناا فاى 
الوقااااااااات نفساااااااااو يعماااااااااالن عماااااااااى تحصااااااااايل مساااااااااتحقات الحكوماااااااااة مااااااااان إقمااااااااايم 

يمتاااي نااا عمااى عماام بمااا قااد يسااببو لياام وجااود قب. ويباادو أنيمااا كا(2)أوكساايرنخوس
ن اكانااا يجمعاا االماسااتيتاى والجويونتاااى فااى المنطقااة الشاامالية ، حيااث ذكاار أنيماا

 عماى األراضاي الموجاودة بالمنطقاة  الجنود ، ولعل الغرض من ذلك كاان اليجاوم
قباال أن تباادأ المشاااكل  ولااذلك طمااب منااو أن يساارع فااى جمااع المحاصاايل الزراعيااة

 . معيم 
                                           
1- P. Oxy. : The Oxyhrynchus Papyri, Egypt Exploration Fund , ed. By 

Grenfell, B.P. Hunt, A. and Others, Parts I-LXVI, (1898-2000) , No. 2681.










2- Tait , J.G. : “ The Strategi and Royal Scribes in the Roman Period “ , 

J.E.A. , Vol. VIII , London , 1922 , p. 166 . 
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المشاااكل الدائمااة لمحكومااة  فااى نتتساابباويباادو أن ىاااتين القبيمتااين كانتااا  
ن عماى األقااليم االرومانية ، خالل منتصت القرن الثالث الميالدي ، وكانا ييجم

، المصرية الواقعة عمى الجانب الغربي مان نيار النيال ، لايس فقاط إقمايم مرياوط 
بوليس . فمن وثيقة بردية ترجع بل أيضًا أقاليم أرسينوى وأوكسيرنخوس وىيراقميو 

   م. ، قدم فييا أوريمياوس بان اساويتوس  258إلى عام 
وريميااااااااااوس باااااااااان ابولمونيااااااااااوس يسااااااااااكن فااااااااااى قريااااااااااة فيالدلفيااااااااااا ، إلااااااااااى أ الااااااااااذي

  ، إسااتراتيجوس قساام ىيراقمياادس فااى إقماايم أرسااينوى ،
،  تاااامينوس شاااكوى بخصاااوص الحادثاااة التاااى تعااارض لياااا أخاااوه أ

، عناااادما  الاااذى سااااقط ماااان فااااو  سااااطح المنااازل فااااى قريااااة كااااامينوس 
ىاجمت القبائل الميبية القرية ، وتعرض أخوه إلصابات بالغة نتيجة ىاذا اليجاوم 

لكااى يبقااوا عمااى حياااة  ة، ولااذلك يطمااب ماان المختصااين اتخاااذ اإلجااراءات الالزماا
. ومعنى ذلك أن  (1)وى بيذا الخصوص أخيو ، ويذكرىم بأنو سب  أن تقدم بشك

القبائل الميبية كانت تياجم قرى إقميم أرسينوى وكانت قرية كاامينوس إحادى ىاذه 
 القرى .

م. ، إلى معاودة ىاذه  259وتشير وثيقة بردية ، ترجع إلى العام التالى  
القبائااااال اليجاااااوم عماااااى إقمااااايم أوكسااااايرنخوس ، وىاااااى خطااااااب أرسااااامو أوريمياااااوس 
                                           
1- P. Princ. : Papyri in the Princeton University Collections, ed. By 

Edmund, H.K. , Princeton , 1936 , Vol. II , No. 29. 
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وأماااااااو تااااااادعى   بااااااان ثونياااااااوس  باااااااامونيوس 
، الااذى يسااكن فااى قريااة ثيميثاايس ، وكاااىن معبااد آمااون  ثاااتريتوس 

واالية األخرى فى القرية نفسيا ، إلى أوريميوس بطممياوس ، إساتراتيجوس إقمايم 
  أوكساااااااااااااايرنخوس ، يخبااااااااااااااره فيااااااااااااااو أن الجونيوتاااااااااااااااى القااااااااااااااادمين ماااااااااااااان ليبيااااااااااااااا

  قااااد عاااااودوا اليجااااوم عمااااى القريااااة ،
 .  (1)من شير بابو عشر وكان ذلك فى التاسع ، بصورة مفاجأة 

شاااارة ثالثاااة فاااى وثيقاااة ترجاااع إلاااى عاااام   م. ، إلاااى تعااارض إقمااايم  259واق
ىيراقميوبااوليس ليجااوم ماان ىاااتين القبيمتااين ، وقااد أوقااع أضاارار بالغااة فااى بعااض 

الخطاب سرعة تدخل اإلدارة الرومانية فاى إيجااد سكان المنطقة ، وطالب كاتب 
 . (2)حل ليذه المشكمة 

ويظير من ىذه الوثاائ  البردياة ، مادى الخطار الاذى كانات تتعارض لاو  
اصاااة أرساااينوى وأوكسااايرنخوس وىيراقميوباااوليس ، مااان - األقااااليم المصااارية وباااخ

                                           
1- P. Oxy. : No. 3292

 











…

2- B.G.U. : Aegypteische Urkunden den Staatlichen Museen zu Berlin – 

Griechishe Urkunden, ed. By Wilcken , W. Schubart , E. Kuhn and Others 

I-IX , ( 1895-1937 ) III , No. 935 . 
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وس الااذى جاراء ىجاوم القبائال الميبياة المساتمر عميياا ، وبخاصاة إقمايم أوكسايرنخ
تعرض لميجوم أكثر من مرة ، وىو ما يتضح من الوثيقة الثانية التى ُيذكر فيياا 
أن الجونيوتااااى قاااد عااااودوا اليجاااوم عماااى القرياااة ، وىاااو ماااا يفياااد باااأنيم قاااد ساااب  
وىاجموا القرية فى وقت ساب  . ويبدو أن ىذه األعمال العدائية من قبل القبائال 

الحكومة الرومانية ، مماا دفعياا إلاى تحرياك الميبية ، قد سببت قم  مستمر عمى 
قاااوات عساااكرية لكاااى تتمركاااز فاااى ىاااذه المنااااط  ، لصاااد مثااال ىاااذه اليجماااات ، 

 Mussiusوكانااااااات تحااااااات قياااااااادة القائاااااااد العساااااااكرى ميسااااااايوس اميمياااااااانوس 

Aemilianus
(1 ). 

والسؤال الذى يطرح نفسو اان ، أين تسكن ىاذه القبائال . . ىال تعايش  
إلاى  رية ، أم أنيا قدمت من ليبيا لمسمب والعودة مرة أخرىداخل األراضى المص

. . لكااى نجيااب عمااى ىااذا السااؤال يجااب أواًل أن نعاارض وثيقااة برديااة ُعثاار  ليبيااا
م. وىاى بخصاوص ماذكرة  325عمييا فى إقميم أوكسيرنخوس ، ترجاع إلاى عاام 

 ية رجل كان يعايش فاى إقمايم مرياوط عن تركة آلت إلى فتاة قاصر ، تحت وصا
باان ىرونااوس   حيااث نقاارأ فييااا أن أوريميااوس ايثاااليس 

 اس كاإلى ورثاة بو  اً الذى يسكن فى مدينة اإلسكندرية ، قد أرسل خطاب
 الاذين يساكنون فاى مقاطعاة الماساتيتاى   فاى إقماايم

مريااااااااااااااااااااااوط ، ماااااااااااااااااااااان خااااااااااااااااااااااالل األخ األكباااااااااااااااااااااار أوريميااااااااااااااااااااااوس فيالمااااااااااااااااااااااون 
  ماااااع قباااااول أوريمياااااوس سااااايرس بااااان ابولمونياااااوس ،

   التااى يطماا  عمييااا ماان المقاطعااة نفساايا
الماسااتيتاى ، وىاااو موظاات ساااب  ، ووصاااى عمااى فيالمااون الماااذكور ، مقاطعااة 

                                           
1 - cf. P. Oxy. : Nos. 3111, 3112 , 3290 . 
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وبالتالي ىو وصى عمى ورثة بوخاس ، ثام يساتطرد الخطااب بعاد ذلاك فاى بياان 
دار كورثة بو لى التى آلت إممكيات ال  . (1) تيااس ، وكيفية التعامل معيا واق

الواضح من ىذه الوثيقة ، أن إقميم مريوط كاان يوجاد باو مقاطعاة يطما   
عمييا مقاطعة الماستيتاى ، وىو االسم نفسو لقبيمة الماستيتاى . وقد يقودنا ذلك 

ضعنا فى إلى االعتقاد بأن الميبيين كانوا يسكنون ىذه المقاطعة ، وبخاصة لو و 
االعتبار ما قالو بطمميوس الجغرافي ، بأن قبائل الماساتيتاى والجونيوتااى كانات 

ن كااااان ،  (2)تسااااكن فااااى إقماااايم مريااااوط ومااااا حوليااااا  ن ماااان قبيمااااة و الميبيااااحتااااى واق
وأن ىااذه التسااامية مجاارد تشاااابو فاااى ، المقاطعاااة  ال عالقاااة لياام بياااذهالماسااتيتاى 

وبالتالي لايس مان الضاروري أن ، نيا نتحدث ع التيمع قبيمة الماستيتاى  االسم
ىذا يعطينا مؤشرًا لوجود قبيمة الماساتيتاى إال أن سكان ىذا الحي من الميبيين ، 

وينطبااا  ذلاااك عماااي بعاااض الجنسااايات  .فاااى مصااار فاااى تماااك الحقباااة التاريخياااة 
الوثااائ   تطمعناااحيااث ،  الرومااانيالعصاار األخاارى التااي عاشاات فااي مصاار فااي 

عماي فى مديناة أرساينوى عاصامة اإلقمايم األرساينويتى ،  ُعثر عمييا التيالبردية 
، وقرياة فاى  (3)( بالعار  حاييطم  عمياو ) وجود حي كان 

    اإلقمايم نفساو تحمال اسام قرياة بطوليماايوس العارب 

                                           
1 - P. Oxy. : No. 3756 , LL. 2-5







 


2- Ptolemy : IV , 12 

تحصل م. ، حى العرب الذى كان  115ورد فى إحصاء سكانى يرجع تاريخو إلى عام  -3
 منو ضريبة الرأس 

P. Fouad I : Le Papyrus Fouad , ed. by P. Woddell and Others , Le Caire , 

1939, No. 15 . 
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  وكااان يعاايش فييااا بعااض العاارب  (1) بااالقرب ماان الالبيرانااثوتوجااد ،
  . (2)بعض الحرت اليدوية ىناك  الذين مارسوا

عماى تماك الحقباة ولم يكن وجود الميبيين فى إقميم مرياوط بااألمر الجدياد  
وحتاااى العصااار  (3)العصااار الفارساااى  فااى، حياااث ساااكنوا ىاااذه المنطقاااة التاريخيااة 

الروماني . ولدينا إشارات عديدة فى الوثائ  البردية والنقوش ، تفيد باأن الميبياين 
عمي تاريخ فترة تاريخية سابقة  ذى إقميم مريوط بأعداد كبيرة ، منكانوا يسكنون ف

ن لم يذكروا تحت اسم قبيمة أو جماعة الوثيقة   .ا القرنين األول والثانى ا ، واق
نرى فى نقش يونانى ، يرجع إلى القرن األول الميالدي ، أسماء سبعة و  

عاام  عماىردية ، ترجاع . ووثيقة ب (4) ليبيين عمموا كتاب ممكيين فى إقميم مريوط
وتسامم المصرية م. ، بخصوص دفعات القمح التى تحصل من األقاليم  87/88

أردب  2400اإلسااكندرية ، ذكاار فييااا أن ىيرمياااس قااد حصاال عمااى  فااى مدينااة
 .   (5)الميبيين ت عديدة ومنيم بعض اجنسيقمح من إقميم مريوط الذى يسكنو 

                                           
1- P. Teb. : The Tebtunis Papyri, 3 Vols. , in Four Parts , ed. By P. Grenfell A. 

Hunt , London  1920 -1922 , Vol. II , p. 397 . 

السيد رشدي محمد : العرب ودورىم في مصر في العصر البطممي ، رسالة ماجستير  -2
 . 185-182، ص ص  1990غير منشورة ، كمية آداب طنطا ، 

تقيم فى  أنو فى فترة االحتالل الفارسى لمصر ، كانتحدثنا المؤرخ اليونانى ىيردوت ،  -3
المنطقة الممتدة من بحيرة مريوط حتى جزيرة فاروس عناصر ليبية ، يتزعميا أمير 
ليبى يدعى حرارو ) إيناروس ( بن بسماتيك . وقد ثار ىذا األمير وطرد جباة الضرائب 

ركة ، واستطاع أن الفرس ، وانتصر فى إحدى المعارك . وشيد مؤرخنا ميدان المع
 يميز قتمى الميبيين بصالبة جماجميم . 

Herdotus : Historiae , with an English Translation by A. D. Godley , Loeb 

Classical Library , Cambridge ,  1946-1950, III , 15 .    
4 - Tait : op. cit. , pp. 167-168 . 
5- Panagiota Sarischouli : Spatptolemaische Urkunden aus den 

Herakleopolites , Agyptische Urkunden , Berlin , 2000 , No. 2740 . 
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فااي لماسااتيتاى كااانوا يسااكنون ، أن الميبيااين ماان قبيمااة ا وخالصااة القااول 
أحااد مقاطعااات إقماايم مريااوط ، وبمعنااى آخاار أن ىااذه القبيمااة اسااتقرت فااى منطقااة 
إقمااايم مرياااوط ، وىاااى المنطقاااة الممتااادة مااان بحيااارة مرياااوط وحتاااى منطقاااة الحماااام 

باين خطاى عارض  وقد حادد لناا بطممياوس الجغرافاي حادود ىاذا اإلقمايم، الحالية 
ذا  28 , 35وطاول  30 ,50 حسابنا الخطااأ الاذى وقاع فيااو بطممياوس يمكاان ، واق

  (1) 28 , 56وطاااول  30 , 57القااول أن إقماايم مريااوط يقااع بااين خطااى عاارض 
واألكثاار ماان ذلااك أنااو أماادنا بأسااماء بعااض قاارى وماادن ىااذا اإلقماايم ، مؤكاادًا أنيااا 

)أبوصااااير( وىاااااالميراى  Taposirisمناااااط  سااااكنى الميبيااااين ، ومنياااااا تااااابوزيرس 
Halmyrai  )الحمام( ومونوكامينومMonocaminum  )(2))القصابة الغربية  . 

وقاااد يتسااااءل المااارء ، لاااو كانااات ىاااذه القبيماااة قاااد اساااتقرت عماااى السااااحل  
الشمالي لمصر ، لماذا ىاجمت األقاليم المصرية فى مصار الوساطى ا أرساينوى 
وأوكسيرنخوس وىيرقميوبوليس ا . . نعمم أن القبائل الميبياة مناذ أقادم العصاور لام 

رت حيااااة االسااتقرار ، حياااث كاناات تتنقااال ماان مكاااان إلااى آخااار وراء مصاااادر تعاا
المياه والمراعى ، وكانت الصحراء الغربية ىى المنطقة التى يرتحماون فيياا بحثاًا 
عان ىاذه المصااادر ، وىجاوميم عماى ىااذه األقااليم كاان ماان أجال ىاذه الغاارض ، 

ادر دائمااة حيااث أنيااا مشاايورة بااأرض المراعااى فضاااًل عمااى أنيااا تقااع عمااى مصاا
لممياه ، نير النيل وبحيرة قارون ، فال ضير إذًا أن تقدم عمى ما فعمتاو . ويبقاى 
األماار المياام ، لماااذا أتاات ماان الشاامال إلااى الجنااوب ، وبخاصااة أن إقماايم مريااوط 
يتوافر فيو المراعى والمياه . لو راجعناا ساويًا تااريخ الوثاائ  البردياة التاى تتحادث 

عمى األقاليم المصرية ، لوجدناىا تدور حاول منتصات  عن ىجوم القبائل الميبية
القرن الثالث الميالدي ، أما الوثيقة التى تتحدث عن اساتقرارىم فاى إقمايم مرياوط 

                                           
1- Ball , J. : Egypt in The Classical Geographers , Cairo , 1942, p. 114 . 

2- Ibid. : pp. 114-115 . 
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فترجاااع إلاااى منتصااات القااارن الراباااع المااايالدي ، وىاااذا ماااا يجعمناااا نعتقاااد أن ىاااذه 
رافاي ، القبائل أتت منذ القارن الثااني المايالدي ، حساب ماا أورده بطممياوس الجغ

ماان ليبيااا فااى أعااداد كبياارة وتنقماات فااى الصااحراء الغربيااة لمصاار وكاناات تياااجم 
المناط  الغنية من حين إلى آخر كمما احتاجت إلى الموارد المائية حتى وجدت 
بعاد ذلااك ضااالتيا المنشااودة فاى شاامال مصاار واسااتقرت بياا ، وبخاصااة فااى إقماايم 

فات حيااة االساتقرار فاى مريوط وانادمجت فاى المجتماع المصاري ىنااك ، بال وعر 
أحياء المدن ، حتى أطم  اساميم عماى أحادى مقاطعاات إقمايم مرياوط . واألكثار 
ماان ذلااك أن المصااادر البرديااة والكالساايكية ، لاام تعااد تااذكر أيااة أخبااار عاان ىااذه 
القبائل ، وكأنيا ذابات فاى نسايل المجتماع المصاري ، وظيارت لناا أساماء لقبائال 

 قة عمى ىذا التاريخ .ليبية أخرى عاشت فى فترات الح
 ب : قبيمة المارماريداى  

تاااواتر أخباااار ىاااذه القبيماااة فاااى المصاااادر األدبياااة ، حياااث اتفااا  كااال مااان  
عماااى مكاااان اساااتقرار (4)وبمينياااوس (3)ودياااودور الصاااقمى (2)وساااترابون (1)ىياارودوت

خمايل طول الساحل الغربي لمصر عند الساموم وحتاى ىذه القبيمة والتى تمتد من 
يا ، وتمتد إلى الجناوب قماياًل حتاى واحاة سايوة ، وظال يتاردد اساميا فى ليب سرت

وباارغم  . (5) فااى المصااادر ماان القاارن الرابااع  .م. وحتااى القاارن السااابع الماايالدي

                                           
1 - Herdotus : IV , 169-170 . 

2 - Strabon : The Geography , vols. I – VIII , Loeb Classical Library , London  

1949 – 1954 ,  XVII , 2 , 23 . 

3- Diodorus of Sicily : Historiae, With an English Translation by C.H 

Oldfather , Loeb Classical Library , Cambridge , 1953 , III , 49 . 

4 - Plinius : Natural History , Loeb Classical Library , London , 1947 – 1963 

V , 5 , 6 . 

5 - Oric Bates : Eastern Libyans , London , 1914, p. 55 . 
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، إال أن الباحااااث اختااااار  الميبياااةىااااذه القبيماااة تعاااايش داخااال األراضااااي أن معظااام 
 دراسة ىذه القبيمة نظرًا لوجود جزء منيا فى مصر .

ه القبيماااة كثيااارة العصااايان والثاااورة عماااى حكامياااا مناااذ العصااار وكانااات ىاااذ
فيالدلفاوس ثااار بطميماوس البطمماى وطاوال العصار الرومااني . ففاى عياد المماك 

عمى الممك البطممى وأعمن نفساو ممكاًا عماى إقمايم كيرينايكاا   (1)ماجاس 
الغاال  بسبب ثاورة ييايصل إلأن  وكاد)قورينائية( وزحت عمى مدينة اإلسكندرية 

 أرسااينوى أثااارت قبائاال المارمارياادىالممكااة ولكاان دسااائس ، فااي جاايش بطميمااوس 
واضطر إلى التقيقر سريعًا ولم يمض وقت طويل حتاى دان ألخياو مماك ،  عميو

 . (2) مصر بالطاعة
أما فى العصر الرومانى ، فتذكر المصادر التاريخية الصدام الذي كان 

لى عيد إمصر وليبيا ، فنقرأ من نقش يرجع يحدث بين ىذه القبيمة وجيرانيا فى 
اإلمبراطور أغسطس عن تكريم أحد األفراد من مواطنى مدينة كيرينى ا عاصمة 

ومارة  . (3)ىذه القبيمة من إقميم كيرينايكا ) قورينائية( ا  الشتراكو فى صد ىجوم 

                                           

 ساايطرتو إعااادة بسااطليااو الممااك ميمااة إبطمميااوس فيالدلفااوس ، عيااد  ةماجاااس أباان زوجاا  -1
بادأ  وحاين، وأصابح نائاب المماك ىنااك ، ولم يم  ماجاس عناء في ذلك ،  كيرينايكاعمى 

ماااع ماجااااس فاااي  أنطيوخاااوسدخااال ، وبطميماااوس  أنطيوخاااوس مماااك ساااورياالنضاااال باااين 
وعمااى ، تمخضاات عاان تحالفيمااا وزواج ماجاااس ماان أبامااا ابنااة أنطيوخااوس ، مفاوضااات 

 .  .م 274استقاللو عن مصر وزحت عمييا  أثر ذلك أعمن ماجاس
Bevan : A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, London 1914, p.63 

2-Pausanias : Description of Greece , With an English Translation by W.H.S. 

Jones , Litt.D,, and H.A. Ormerod, M.A. , in 4Vols. , Cambridge , 1918 , 

1.7.2 . 
 

3-O.G.I.S.:Orientis Graeci Inscriptions Selectai , 2vols. Ed. By Dittenberger  

Leipzig , 1903-1905 , No. 767 . 
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 نيكالودياوس الثاا  الرومااني  في عيد اإلمبراطورأخرى قامت ىذه القبيمة بثورة 
  Claudius II  الممقااب باالقوطيGothicus  ،268 ) وحاادث ذلااك بااين عااامي-

ن الروماااان عماااى يوكاااان سااابب ىاااذه الثاااورة ىاااو حصاااول المساااتوطن.  (1)( م269
، وكمااات ىاااذا اإلمبراطاااور ( 2) لياااذه القبيماااة الممموكاااةالمزياااد مااان أراضاااي الرعاااي 

يا فاااي عاااام الاااذي كاااان حاكماااًا لنومياااد Tenagino Probus تينااااجينو بروباااوس  
بميمااااة إخماااااد ثااااورة ، نفسااااو عااااام ال، ثااام أصاااابح واليااااًا عمااااى مصاااار فاااي . م268

  . (3) ، فقاد حممة عسكرية ضدىم ونجح في إخماد الثورة المارماريداي
مارماريكا ا ىي المنطقة الممتادة وتسجل إحدى ىذه اإلشارات أن منطقة 

كانات ،  المارمارياداية يسكن فييا قبيما من السموم وحتى البطنان في ليبيا ا التي
شااارة أخاارى ماان وثيقااة  (4)تنااتل عائاادًا كبياارًا ماان الشااعير ولماادة خمااس ساانوات  واق

م. ، بخصااوص اتفااا  رجاال ياادعى بولوبااوس  190/191برديااة ترجااع إلااى عااام 
عماى  وآخر يدعى أريستونوس  الميبى 

 .  (5)مارماريكا  فى منطقةممموكة لمدولة زراعية  استئجار أرض

                                                                                                   

عبااااد السااااالم محمااااد شااااموت :   نقااااوش ماااان قورينايقااااا تتحاااادث عاااان المقاومااااة الوطنيااااة الميبيااااة 
، طرابمس ، مركز دراساة جيااد الميبياين ضاد  مجمة البحوث التاريخيةلالستعمار الروماني   ، 

 وما بعدىا .   249، ص  1986الغزو االيطالي ، السنة الثامنة ، العدد الثاني ، يوليو 
-اليونااااني  الوطنياااة الميبياااة والحكااام األجنباااي فاااي العصااار:  العمااايم مصاااطفى كماااال عباااد -1

التااي نظمتيااا اليونسااكو فااي باااريس ماان  ، تقرياار ودراسااات الناادوةليبيااا القديمااةالروماااني ، 
 . 175ص ، 1988، 11طبع في لبنان، الجزاء ،1984يناير، 16-18

2 - Kraeling , C.H. : Ptolemais City of the Libyan Pentapolis , Chicago , 

1900, p. 19 . 

3- C. A. H. : Vol. XII , p. 180 . 

نفتاااالي لاااويس : الحيااااة فاااي مصااار تحااات الحكااام الرومااااني ، ترجماااة السااايد جااااد ، اإلساااكندرية ،  – 4
 . 149، ص  1994الطبعة الثانية ، 

5- P. Marm. : Il Papiro vaticana Greco II, r , L. 5 . 
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ذا كاناات ىااذه  وظاال يتااردد اساام ىااذه القبيمااة حتااى العصاار البيزنطااي ، واق
القبيمااة قااد انقرضاات بعااد ذلااك أو تفرقاات أو ىاااجرت أو اناادمجت وانصاايرت فااى 

حياث ياذكر أن  وافادين جادد إلاى المنطقاة فاى عياود الحقاة ،في قبائل أخرى أو 
م. ،  642تح العرباااى عاااام اسااام مارماريكاااا ورد لااادى كتاباااات المساااممين عااان الفااا

مازال يطم  حتى اان عمى المنطقاة التاى كانات واألكثر من ذلك أن ىذا االسم 
 .     (1)ىذه القبيمة تعيش فييا

ونفيم من الوثائ  السابقة أن القبائل الميبية ظمت تتدف  عمى مصر منذ 
العصااااور الفرعونيااااة القديمااااة وحتااااى العصاااار الروماااااني ، واسااااتقرت فااااى أغمااااب 

 حيان غرب نير النيل .األ
 ثانيًا : الميبيون فى األقاليم المصرية 

 أ : إقميم أوكسيرنخوس 
واحاادًا ماان أىاام األقاااليم  ا البينسااا الحاليااة ا يعتباار إقماايم أوكساايرنخوس

ولادينا بعاض الوثاائ   . الرومااني ن فاى العصارو عاش فييا الميبيا المصرية التي
 يين فى ىذا اإلقميم . البردية التى تحدثت صراحة عن وجود الميب

، وىاى خطااب مان أحاد  المايالدي الثاانيالوثيقة األولى : مؤرخة بالعام 
 األشخاص  اسمو مفقود  إلى صديقو يخبره عن أحوالو المالية والمشاكل 

تعارض لياا وبخاصاة ضاياع مالاو ، حياث يقاول لاو بمجارد وصاول  التي
يتس إلاااااااااااى اإلساااااااااااكندرية ، ساااااااااااوت تاااااااااااذىب إلاااااااااااى اباااااااااااافرود دامااااااااااااس 

  شااايء ، ولياااذا  أييكشااات أنناااا لااام نتسااامم أو نااادفع  توىاااذا ساااو

                                           

، منشااورات  مجمااة البحااوث التاريخيااةعبااد السااالم محمااد شااموت :   قبيمااة المارماريااداي    -1
جامعة الفاتح ، مركز جياد الميبياين ضاد الغازو اإليطاالي ، السانة الحادياة عشار ، العادد 

 . 54م. ، ص  1989الثاني ، يوليو 
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أعطيتااو أواماار بمجاارد أن يااذىب إلااى قريااة تاكونااا  أنناايالساابب فيجااب أن تعاارت 
 (1)  . من أجل اإليجاار ، ساوت يقاوم بجماع كال األماوال والمساتحقات

 الميبااي لمونيااوسابو لاام أتمكاان ماان مقابمااة  أنناايوكاال مااا يشااغل بااالى حاليااًا ، ىااو 
 نعطيااو فكاارة عاان ىااذا ، واكتااب لااى عاان كاال شاايء تريااده ،  لكااي

 . (2)اىتم بصحتك وبأسرتك والسالم 
م. ، وىااى سااجل يااومى يتضاامن  313: ترجااع إلااى عااام  نيااةالوثيقااة الثا 

ا بعاض االلتماساات إلاى الموجيساتيس وقاراره فيياا ، حياث ورد فيياا شاكوى سايدة 
فت نفسااايا بأنياااا امااارأة ليبياااة ، أرسااامت شاااكوى مااان خاااالل وصااااألسااام مفقاااود ا 

تطمااااب فييااااا اإلذن باااادفن زوجيااااا ، وكااااان القاااارار ىااااو  كاسااااتروس 
 . (3)السماح ليا بالدفن 

م. ، وىى جمسة قضاائية عرضات  325: ترجع إلى عام ثالثة الوثيقة ال
مان ا ا الموظات المخاتص بياذا الناوع مان القضاايا  عمى الموجيستيس 

و يسااآماان قريااة   ساايدة تاادعى تاخونساايس ابنااة امويتااوس 

                                           

لكيرينى ت عن أبييا ا .م. ، سيدة ورث 329ورد فى وثيقة بردية ، ترجع عمى عام  -1
األصل ، برجًا لمحمام فى قرية تاكونا . ومن شيود ىذا العقد ، فيموناريس وديمتريوس ، 

   وكالىما كيريني الساللة .
 B.G.U. : No. 1273 , LL. 1-40   

.
 

2 - P. Oxy. : No. 743 , LL. 35-38 








3 - P. Oxy. : No. 3741 , verso.1, LL. 4-11 
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الميباااااااى وتااااااادعى فيياااااااا أن  س و ، ضاااااااد ساااااااير بانجاااااااا 
ذكاار  الااذي ساايروس قااد اغتصااب أمالكيااا . وقاادم الاادعوى محامييااا ثيااون 

  أن سيروس ىذا الميبى الميااجر الموجيستيس أمام 
استقر فى ىذا اإلقمايم قاد انتياز فرصاة غيااب موكمتاو واغتصاب أمالكياا ،  الذي

وىااو متأكااد ماان ممكيتيااا ليااذه األمااالك ألنااو ىااو ماان قااام بتسااجيميا ليااا بعااد أن 
قااائاًل : إذا كااان ساايروس متأكااد ماان الموجيسااتيس   ورثتيااا عاان أبييااا ، وخاطااب

استعرض القوة ضدنا ، ومان  ممكيتو ، فعميو أن يثبت ذلك ، ولكنو بداًل من ذلك
 أجل ذلك فقد حضرنا إلى مكتب سيادتكم لنقدم ىذه الشكوى . 

وىنااا رد الحااارس المااالى قااائاًل : ماااذا يقااول ساايروس بخصااوص ذلااك . 
ىل اغتصب ىاذه األماالك فعااًل . ، وعمياو أن يقادم مساتنداتو بخصاوص ذلاك . 

. قاااااال  أجااااااب سااااايروس : دعياااااا تقاااااول كيااااات ألااااات ىاااااذه األماااااالك إلاااااى أبوىاااااا
: قدم األدلة عمى ممكيتك ليذه الممتمكات  رد سيروس : دعياا ىاى الموجيستيس 

 تقدم ما يثبت ممكيتيا لما تدعى ممكيتيا . 
يااااا  وىنااااا رد ثيااااون المحااااامى : تاخونساااايس ابنااااة أمويتااااوس ، أمويتااااوس

: ىال ىنااك أحاد آخار كاان لاو الحا  فاى الماال . ، الموجيساتيس سيروس . قاال 
: ىااال أنااات الموجيساااتيس كاااان عنااادى أخ ولكناااو ماااات . قاااال ردت تاخونسااايس : 

: ىااال ىاااذه الموجيساااتيس قاااال . الوحيااادة اان التاااى ورثااات أبياااك .  أجابااات نعااام 
  .األمالك كانت ممكًا لمدولة أم ورثتيا عن الوالدين ، أجابت : نعم 

، قالت . ىذه الممتمكات كانت ممكًا لموالد أم الوالدة   الموجيستيسوسأل 
ثياااا عااان جااادى وأناااا ورثتياااا عااان أباااى . وىناااا رد ثياااون المحاااامى : دع : أباااى ور 

ال فعميو أن ينسحب ، أجااب سايروس :  سيروس يقدم األدلة التى تثبت ممكيتو واق
 بعد غد سوت أقدم ىذه المستندات ، فسوت يحضرىا رسول من اإلسكندرية .
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  . ليبي األصل : ىل أنت الموجيستيس فسأل 
وىناا  . ماوطنالأجنباي : لقاد اعتارت بنفساو أناو  الموجيساتيسأجاب : نعم ، قال 

 ، القضااااية ريثمااااا يحضاااار ساااايده سااااابينيانوس  الموجيسااااتيسأجاااال 
التااى تباارىن عمااى ممكيتااو ، وسااوت  ويكااون ساايروس الميبااى قااد أتااى بالمسااتندات
 .  (1)ية ل إلى السيدة الشاكو تصادر منو الممتمكات إذا لم يفعل ذلك وتؤ 

أن الميبيااين كااانوا يعيشااون فااى إقماايم الااثالث ، ويظياار ماان ىااذه الوثااائ  
المجتماااع آناااذاك ، ليااام نسااايل أوكسااايرنخوس فاااى العصااار الروماااانى كجااازء مااان 

رص راسل مصالحيم االقتصادية التى قد تصل حد ممكية األرض الزراعية ، فح  
عماى آخار التطاورات  الخطاب فى الوثيقة األولى عمى إطالع أبولمونياوس الميباي

بخصااوص جمااع اإليجااار ، ىااو مااا يجعمنااا نعتقااد أن ىااذا الرجاال الميبااي قااد يكااون 
إال فماااااا  و، ، أو يكاااااون ىاااااو نفساااااو مالكياااااا  بممكياااااة ىاااااذه األرضماااااا ذو صاااامة 

                                           
1- P. Oxy. : No. 3758 , LL. 98-131 

LL. 98-102  

    











 
LL 120-125 
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. والسااايدة الماااذكورة فاااى الوثيقاااة  (1)مصااامحتو فاااى معرفاااة أخباااار جماااع اإليجاااار 
امال ىناا معامماة الماواطن المصارى . تطمب اإلذن بادفن زوجياا ، تع انية التيالث

فتقاادم لنااا أكباار دلياال عمااى أن الميبيااين كااانوا يعيشااون مصاار  ،ثالثااة أمااا الوثيقااة ال
شأنيم شأن أىمياا ، فبارغم تأكاد المحكماة مان أن سايروس الاذى وضاع ياده عماى 

أماام وىاو ماا أقاره بنفساو ، ليباى األصال كاان ممتمكات السايدة المصارية الشااكية 
ياومين ا حساب طمباو ا لكاى يقادم األورا  المحكماة ذلاك أميمتاو  وماع ،القاضاي 

فااى إقماايم أوكساايرنخوس كاناات ليااام  نالتااى تثباات ممكيتااو ومعنااى ذلااك أن الميبياااي
 كامل الحقو  القانونية .

أن نشااااير إلااااى عبااااارة وردت كثياااارًا فااااى الوثااااائ  ، والجاااادير بالااااذكر ىنااااا 
يااااااااات إقماااااااايم إحاااااااادى توبارخوىااااااااي ،   البرديااااااااة وىااااااااى 

واعتقد بعض الدارسين أن المقصاود بياا توبارخياة ليبياا ، أماا ،  (2)أوكسيرنخوس
ناشاارى الوثااائ  فترجموىاااا عمااى أنياااا التوبارخيااة الغربيااة ، ويميااال الاارأي إلاااى أن 

المااذكورة فااى الوثااائ   التفسااير الثااانى ىااو األقاارب إلااى الصااواب ، فكممااة 
، أى عناادما نتاارجم الاانص اليونااانى  مياالتوبارخيااة ولاايس اسااىااى وصاات لموقااع 

وال عالقاااة لياااا باااالميبيين . وبخاصاااة أن  يجاااب أن نسااامييا بالتوبارخياااة الغربياااة ،
تسااامى بوصااات موقعياااا مثااال كانااات ىنااااك توبارخياااات أخااارى فاااى اإلقمااايم نفساااو 

                                           

ون يمتمكون أراضى زراعية منذ العصر البطممي ، ولدينا إشارة في وثيقة من كان الميبي -1
ريني وىم يإلي أسماء جنود من ك،  .م   203أوكسيرنخوس ترجع إلى عام  مدينة

من أرباب اإلقطاعيات  واوقد كانكاليوس ، مينيديموس بن امونتوس وليونتوس بن 
 B.G.U : No.1266      العسكرية 

غري  من  مصطفى كمال عبد حوليات ،  برقة في البردي البطممي العميم :   ليبيون واق
 . 168، 105م.، ص ص  1968،  11، المجمد  كمية ااداب جامعة عين شمس

2- P. Oxy. : Nos. 2841 , L. 5 ; 3163 , L. 5 ;  3498 , LL. 6-8 . 
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 ، والتوبارخياااااااااااااااة الشااااااااااااااارقية  (1)التوبارخياااااااااااااااة الوساااااااااااااااطى 
  (2) ،  والتوبارخية العميا (3)  . 

 إقميم ليبيا   ب : 
ا يسامى إقمايم ة والنقاوش والمصاادر الكالسايكية عم احدثتنا الوثائ  البرديا

، ولكاى نفيام ماىياة ىاذا  (4)، فى العصارين البطمماى والروماانى  فى مصر ليبيا
رد فاى الكتاباات اإلقميم يجب أواًل أن نعرض األدلة عمى وجاود ىاذا اإلقمايم كماا و 

 القديمة . 
نقاارأ فااى وثيقااة الاادخل الشااييرة لمممااك بطمميااوس الثااانى ، عاان إقماايم ليبيااا  

. وفى إشارة أخرى عن موظت حكومى كان  (5) الذى حدد فيو سعر بيع الزيوت
حفاظ  . وكانت ميمة ىاذا الموظات ىاى  (6) يسيطم  عميو الميبارخ

 .  (7)األمن والنظام فى اإلقميم 

                                           
1- P. Oxy. : No. 4589 , L. 19 . 

2- Ibid : L. 31 . 

3- Ibid : LL. 37 , 42 . 

أقااليم الوجاو البحاري  مانأن اإلقميم الثالث  القديم ، نعرت من مصادر العصر الفرعوني  -4
فااي حااين أن اإلقماايم الااذي كااان يمااي الااوادي ،  اعاارت باساام إقماايم ليبياايكااان فااى مصاار ، 

أحياناًا فكان يطما  عمياو ، كان غامضًا بالنسبة لممصري القديم ، غرب مباشرة من جية ال
مكتباة األسارة ،   أقسام مصر الجغرافية في العصر الفرعونيسميم حسن : .  اسم الغرب
 . 196، ص  2000القاىرة ، 

5-Rev. Laws: Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus , ed. By B. P. Grenfell 

Oxford , 1896  Col. 39 . 

6- Rev. Laws : Col. 37 . 

7- P. Lond. : Greek Papyri in the British Museum , Catalogue with Texts , 

ed. by F. G. Kenyon , M. A. Litt , London , 1898 , No. 1912 , 46 . 

 . 186ص ،  جامعة عين شمسحوليات كمية ااداب مصطفى كمال عبد العميم : 
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ونفياااام ماااان ىااااذه اإلشااااارات ، أنااااو كااااان يوجااااد فااااى مصاااار فااااى العصاااار  
رت عميااااو موظاااات يطماااا  عميااااو مااااا يساااامى باااا،قميم ليبيااااا ، وكااااان المشاااا البطممااااي

، تعناااى )سااايد ليبياااا( أو  يس. والترجماااة الحرفياااة لمصاااطمح الميباااارخ الميباااارخيس
لتااى )حاااكم ليبيااا( ، ويباادو أنيااا كاناات وظيفااة محميااة إلقماايم الصااحراء الغربيااة وا

. اضات إلاى ذلااك  (1) والرومااانى البطممايكانات تسامى إقمايم ليبيااا فاى العصارين 
 كاااااان بياااااا موظااااات يطمااااا  عمياااااو األرابااااااخيسأن الصاااااحراء الشااااارقية لمصااااار ، 

  وتعناااااى ) حااااااكم باااااالد العااااارب ( وكاااااان المقصاااااود بياااااا حااااااكم ،
 .   (2)صحراء مصر الشرقية 

ن ي، كاناا مصاطمحرابااخيس األأو الميباارخيس ونخمص من ذلك إلاى أن  
 والشاااااارقية)الميبااااااارخيس( يطمقااااااان عمااااااى ماااااان يشاااااارت عمااااااى الصااااااحراء الغربيااااااة 

. وىذا يقودنا إلاى ماا ذكاره الماؤرخ اليوناانى بوليبياوس أن فيالماون  )األراباخيس(
 م. 202عمى كيرينايكا عام  يسحميت سوسيبيوس ، عين ليبارخ.  

لممتااد ماان الحاادود المصاارية عنااد السااموم وحتااى فيقصااد بيااا إقماايم كيرينايكااا ا  (3)

                                           
1- Mahaffy : The Empire of the Ptolemeis ,London , 1859 , p. 181 

2 - Lesquier , J. : “ L Arabarches d Egypte “ Revue Archaelogique , Paris , 

Tome VI , 1917 , p. 96 

وردت إشارات عديدة فى النقوش اليونانية ، تؤكد أن األراباخيس كان حاكمًا لمصحراء 
الشرقية ، وىو الذي يدير شئونيا فى العصرين البطممي والرومانى ، فكان ينظم األمور 

ر  التجارية والقوافل فى الصحراء الشرقية والبحر األحمر فى التجاري ، ويشرت عمى الط
  العصر الروماني .

 S.B.: No . 8904 ; O.G.I.S. : No. 658   
3- Polybius : XV , 25, 12 

ذكر بوليبيوس أن فيالمون عين ليبارخى عمى كيرينايكا مكافأة لو عمى قتمو الممكة أرسينوى ي
عاده عن القصر البطممى ، حتى يتسنى لسوسيبيوس الثانية ، وكان الغرض من ذلك إب

 وأجاثوكميس إدارة شئون البالد بعيدًا عن أعين من شاركوىم فى المؤامرة .
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خماايل ساارت الحااالي ، أى أن مفيااوم مصااطمح الميبااارخى لاام يكاان محااددًا ، فكااان 
فقااد يقصااد بااو األراضااي الميبيااة أو الصااحراء الغربيااة . أمااا فااى العصاار الرومااانى 

أصابحت األماور أكثار وضااوحًا ، وبخاصاة بعاد أن تحولاات كيرينايكاا نفسايا إلااى 
، وعمااى ذلااك فاا،ن اساام الميبااارخى الااذي ورد فااى ( 1) .م. 96يااة عااام واليااة رومان

نقوش العصر الرومانى بعد ذلك التاريخ يقصاد باو ذلاك الموظات المشارت عماى 
 صحراء مصر الغربية . 

/  217أمااا إقماايم كيرينايكااا ، الااذى ورد فااى وثيقااة برديااة ترجااع إلااى عااام 
أطمااا  و .  (2)كضاااريبة  وكاااان يحصااال مناااو الشاااعير، م.، باسااام كيرينايكاااا  218

، وأصابح والاى مصار  م. 300عميو فيما بعاد والياة ليبياا وضام إلاى مصار عاام 
 ،   ىااو والااى مصاار وليبيااا

، وذكاار فااى  (3)م.  300ونقاارأ ذلااك ماان مرسااوم حكااومى يرجااع تاريخااو إلااى عااام 
يالدى ، أن مااااجنيوس روفاااوس مرساااوم آخااار يرجاااع إلاااى أوائااال القااارن الراباااع المااا

  الحااااكم المشااايور لكااال مااان مصااار وليبياااا ، فااارض عماااى
. وذكار أيضاًا فاى  (4) العاممين فى ىذه البالد واجبات مشتركة البد من احترامياا

م. ، حمولاااة ماااائتين وخمساااين إردب شاااعير  355وثيقاااة بردياااة ترجاااع إلاااى عاااام 

                                           

، دار النيضة العربية ، بيروت،  مصر واإلمبراطورية الرومانيةعبد المطيت أحمد عمى :  -1
 . 11-9، ص ص 1974

2- B.G.U. : No. 1274 . 

3- B.G.U. : No. 85  . 



 
4- P. Oxy. : No. 1410 , LL. 2- 4 .  






v. C.I.L. , III , 18 : vir  perfectissimus  magister  privatae  Aegypti  et  Libyae   

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=%2A%28rou%2Ffou&bytepos=2687492&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.05.0181
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=tou%3D&bytepos=2687492&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.05.0181
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=diashmota%2Ftou&bytepos=2687492&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.05.0181
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=kaqolikou%3D&bytepos=2687492&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.05.0181
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=e%29parxei%2Fas&bytepos=2687621&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.05.0181
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=%2Aai%29gu%2Fptou&bytepos=2687621&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.05.0181
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=kai%2F&bytepos=2687671&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.05.0181
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=%2Alibu%2Fhs&bytepos=2687671&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.05.0181
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 عاااان طرياااا  ديااااديموس ن ، ة ليبيااااا عمااااى ظياااار الساااافقادمااااة ماااان والياااا
 (1)، ومن المتوقع وصوليا إلى مصر فى الرابع عشار مان شاير بؤوناة  المعاون

. ونخمص من ذلاك أناو يجاب أن نفار  باين إقمايم ليبياا ووالياة ليبياا ، فا،قميم ليبياا 
ىو أحد األقاليم المصرية التى تقع داخل األراضي المصرية  أماا والياة ليبياا فاى 

 اني فتقع فى األراضي الميبية ، وىى إقميم كيرينايكا األسب  . العصر الروم
وأول مااا يطالعنااا فااى العصاار الرومااانى عاان إقماايم ليبيااا حااديث سااترابون  

عن األقاليم المصرية ، حيث ذكر لنا أن مصار كاان بياا إقمايم يطما  عمياو ليبياا  
. ثام عااد  (2)ووصفو بأنو قريب من الدلتا ، أى حول اإلسكندرية وبحيارة مرياوط 

وحدثنا عن ثالثة واحات فاى الصاحراء الغربياة ، ذكار منياا ليبياا ، وتبعاد مساافة 
ساابعة أيااام إلااى داخاال الصااحراء وىااى كثياارة المياااه ومنتجااة لمنبيااذ وبيااا منتجااات 

 .  (3)أخرى كافية 
العصار الروماانى  التاى ُعثار عميياا مان نقاوش الوثاائ  و الأما بخصوص  

مان  لقارن الثاانى المايالدي ، عان سوسايوس فتقارأ فاى نقاش يرجاع إلاى ا
وكاااة ألحاااد المعاباااد فاااى إقمااايم زراعياااة ممم اً اساااتأجر أرضاااالاااذى كاااان قاااد ميمتاااوس 

 . (4)ليبيا
وفاااى وثيقاااة بردياااة ، ترجاااع إلاااى القااارن الثاااانى المااايالدي أيضاااًا ، قائماااة  

بأسااماء بعااض األشااخاص الااذين سااوت يعينااون فااى بعااض الوظااائت الحكوميااة 
لغرض من ىذه الوظيفة وىاذه الوظاائت تتعما  بواحاة آماون والمنااط  وأصميم وا

المتاخمة ليا ، وكذلك الضرائب المقررة عمى ىذه المنااط  . ونقارأ فيياا : مديناة 

                                           
1- P. Oxy. : No. 4346

2- Strabon : XVII, 30 . 

3 - Strabon : XVII , 42 . 

4 - S. B. : Sammelbuch Grichischer Urkunden aus Aegypten , ed. by 

Preisigke , F. Bilabel , Strasbourg , 1913-15 , No. 4456 . 
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والمناط  المتاخماة لياا والقريباة مان العاصامة ، عاين  كاباليتوس 
ومدينااة    فييااا كتاااب ممكيااين ليبيااين 

بيا إحدى عشر أرورة ، ويحصل منيا ا مدينة خارج الفيوم ا   سرواثيإ
 .   (1)أرورة تالنت واحد  30ويجمع من ، دراخمة  5000

ويتضح لنا من ىذه اإلشارات أن إقميم ليبيا كان يوجاد فاى مصار ، وباو  
ىا األىاالى ، أرض زراعية تمتمكيا الحكومة ، وأخرى تمتمكيا المعاباد ، ويساتأجر 

كاااان إحاادى عشاار أرورة فيااو ويحصاال منيااا إيجااارات بقيمااة عاليااة ، حيااث نجااد 
 6000أرورة  30عاان فااي موضااع آخاار دراخمااة ، وياادفع  5000يحصاال منيااا 

 دراخمة .
ولكااان يبقاااى الساااؤال الميااام ، أيااان يقاااع إقمااايم ليبياااا . . لااام تقااادم الوثاااائ   

، كااال ماااا قدمتاااو ىاااو أناااو فاااى البردياااة والنقاااوش أياااة إشاااارات لموقاااع ىاااذا اإلقمااايم 
الصااحراء الغربيااة ، ولااذلك ساايحاول الباحااث اعتمااادًا عمااى المصااادر الكالساايكية  

لاو . ساب  أن ذكرناا تحدياد ساترابون لموقاع اإلقمايم عماى أناو  تقريبايتحديد موقاع 
يقاااع غرباااي دلتاااا النيااال ، حاااول مديناااة اإلساااكندرية وبحيااارة مرياااوط ويبااادو أن ىاااذا 

مط بينو وبين إقميم مريوط الذى سب  وحدد أنو غربي مدينة التحديد قد يجعمنا نخ
ىذا التحديد قد يكون بعيدًا ف،ن اإلسكندرية حتى مدينة الحمام الحالية ، وبالتالى 

عن الواقع . ثم عاد وذكر أنيا تبعد مسيرة ستة أيام إلى داخل الصاحراء ومعناى 
 آمون . ذلك أن اإلقميم يشمل الصحراء الغربية وبالقرب من واحة 

                                           
1- P. Fay. : Fayum Town and Their Papyri , ed. By Hunt and Grenfell , 

Oxford , 1900,  No. 23 (a) , LL. 5 – 9 . 
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ويقاادم لنااا بطمميااوس الجغرافااى تحدياادًا آخاار لموقااع اإلقماايم وأطماا  عميااو  
، فيااذكر أنااو يباادأ شاارقًا ماان    الساااحميإقماايم ليبيااا 

وعاارض  30,  30) العمايااد الحاليااة ( وبخااط طااول  Glaucumمدينااة جاليكااوم 
. وبعد ( 1) 23  , 55وعرض  30 ,  50، وينتيى عند خطى طول  28 , 25

أن حاادود تصااحيح الخطااأ فااى خطااوط الطااول والعاارض عنااد بطمميااوس ، نعتقااد 
عاارض ، أى أنااو غربااى إقماايم  29  ,12طااول و  30,  50إقماايم ليبيااا تباادأ ماان 

أى   24 , 51وعاااارض   31,   24مريااااوط مباشاااارة ، ويمتااااد إلااااى خااااط طااااول 
سايدى عمار وتقاع )  Tachorsaداخل الحدود الميبية الحالية عند مديناة تاخورساا 

. كماااا قااادم قائماااة  (2)داخااال األراضاااى الميبياااة عماااى الحااادود المصااارية الميبياااة ( 
طويمة بأسماء المدن والقرى التى تقاع داخال ىاذا اإلقمايم ، بعضايا معاروت اان 

 Kalemaxوبعضيا ااخر غير محدد ، نذكر منيا عمى سبيل المثاال كميمااكس 
 Lesirاعتاااان القاااط( وليزيااار كاتاباااا )م Penegenos)قطاااارة بااااز( وبينيجيناااوس 

Katapa  )(3))العقيبة ا قرب فوكا الحالية ا  . 
ويتضااح ماان خااالل مااا أورده بطمميااوس الجغرافااى ، أن إقماايم ليبيااا كااان  

يقااع معظمااو داخاال األراضااي المصاارية ، ولكاان ماان غياار المعمااوم إن كااان سااكان 
الباحااث أن جغرافيااة  ىااذه الماادن والقاارى ماان الميبيااين أم ماان المصااريين . ويعتقااد

فااارض عماااى المجتماااع طبيعاااة معيشاااية خاصاااة تتفااا  ماااع ساااكان ىاااذه المنطقاااة ت
الصااحراء ، وىااى نفساايا طبيعااة سااكان ليبيااا القبميااة فااى ىااذه الحقبااة التاريخيااة ، 
والتى تعتمد فى المقام األول عماى الرعاى والتنقال . ويبادو أن ىاذه األساباب ىاى 

ة ىااى نفسايا التااى دفعاات الكتااب الكالساايكيين إلااى االعتقاااد باأن الصااحراء الغربياا

                                           
1- Ptolemy : IV , 3 . 

2- Ball : op. cit. , pp. 113-114 . 

3 - Ptolemy : IV , 3 . 
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ليبياااا عماااى اعتباااار أن سااامات ساااكان ىاااذه المنااااط  تتوافااا  ماااع طبيعاااة الميبياااين  
وذلااك عكااس سااكان الااوادى الااذين يعتماادون فااى حياااتيم عمااى الزراعااة واالسااتقرار 
وىااى مااا جعمااتيم يختمفااون عاان سااكان الصااحراء الغربيااة . وخالصااة القااول فاا،ن 

وقااااع اإلقماااايم عنااااد أغمااااب الظاااان ، أن سااااكان إقماااايم ليبيااااا كمااااا ورد فااااى تحديااااد م
أو ليبياااين بطممياااوس كاااانوا مصاااريون يتشاااابيون فاااى سااابل المعيشاااة ماااع الميبياااين 

 .   يعيشون فى مصر 
 ج : بعض المناطق األخرى 

 إقميم أرسينوى  -1
واحادًا مان أشاير األقااليم التاى ا الفياوم الحالياة ا كان اإلقميم األرسينويتى  

حياث عاشاوا ومارساوا حيااتيم بكال ،  لميبيين فاى العصار البطمماي اً شيدت تجمع
وجود الميبياين فاى فمن المنطقى أن يبقى . أما فى العصر الروماني ،  (1)حرية 

الوثااائ  البرديااة التااى ُعثاار عمييااا لاام تكاان  فاا،نولكاان لسااوء الحااظ ، قاارى اإلقماايم 
تبين لنا أن صمة الميبيين ولكنيا ، بالوفرة التى كانت عمييا فى العصر البطممي 

ن سكنى الميبيين لإلقميم فى العصر الروماني   تاستمر باإلقميم ، و  لم تنقطع ، واق
 . كان بشكل محدود 

م.  123ولاااادينا وثيقاااااة بردياااااة ماااان قرياااااة باكخيااااااس ، ترجااااع إلاااااى عاااااام 
 ىوريون بن  ابولمونايوسى اد الميبيين ويدعاوص إقرار قدمو أحابخص

   أبولمونيوس الميبي 

                                           
1- P. Petrie :  The Flinders Petrie Papyri, with Transcriptions, commentaries 

and index , ed. By the Rev. J.P. Mahaffy , Dublin, 1891,1893, Dublin,1905  

II , No. 29 ; III , Nos. 14 , 20 , 61 ; P. Teb. : No. 815 , Col. 2 , LL. 39-40 







 640 

  (1)لمدولة والتى قام بسدادىا  وبخصوص الضرائب المستحقة عمي
ووثيقاااة أخااارى مااان قرياااة تبتاااونيس فااااى إقمااايم أرساااينوى ترجاااع إلاااى عااااام 

م. بخصااوص مسااتحقات الدولااة فااى األراضااي الزراعيااة المسااتأجرة لاابعض 255
 األفااراد ، حيااث ورد فييااا إشااارة ألحااد الميبيااين وياادعى بطمميااوس 

كااان عميااو لمدولااة مبمااا ماان المااال وىااى إيجااار األرض التااى يقااوم بزراعتيااا فااى 
 . ووثيقة أخرى من قرية كاارانيس ، ترجاع إلاى القارن الثالاث المايالدي  (2)اإلقميم 

إلاى صادي   وىى بخصوص خطااب أرسامو رجال يادعى خاايريمون 
وورد فاي ىاذا  يطمأن فييا عمى أحوال صديقو ،  سيرابيون لو يدعى

، ولكنااو لاام يااذكر تفاصاايل عاان ىااذا الميبااي نظاارًا  (3)الخطاااب ذكاار أحااد الميبيااين 
لمحذت الذى شوه الوثيقة ، ولكنيا أكدت عمى وجود ىذا الميبي فى ىذه القرياة ، 
كما أن الخطاب الذى نحن بصدده يحمل فى طياتو مشاعر المحبة واألخوة بين 

 كان يعيش فى ىذه القرية فى سالم وىدوء .  األصدقاء مما يوحى أن ىذا الميبي
وباارغم أن ىااذه االشااارات لاام تكاان وافيااة وقااد تثياار بعااض التساااؤالت فيمااا 

  كممة ليبى  وداجود الميبيين فى اإلقميم أم ال ، إال أن و ايخص وج
 ر اأن الميبيين كانوا فى ىذا المكان فى العص نعتقدفى الوثائ  تجعمنا الواردة 

 استمرارًا لوجودىم فى العصر البطممى .  الروماني

                                           
1 - P.I.F.A.O. : Papyrus grecs de L' Institut Francais d' Archeologie 

Orientale , Tom I , No. 11 , LL.5-7






2- B.G.U. : No. 14 , 3 , LL. 1-3 . 

3 - P. Mich. : Michigan Papyri , Vol. VIII . Papyri and Ostraca from Karanis 

ed. By John Garrett Winter , London , 1951 , No. 513 , LL. 5-6 . 
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 إقميم هرموبوليس -2
 وقد كان  .(1)ا أسيوط ،قميم مموي بمركز ا وىي االشمونين الحالية 

منااذ العصااار ن يالميبياابعااض مراكااز التااي شاايدت تجمااع الماان  سإقماايم ىرموبااولي
 واستمر سكنى الميبيين لإلقميم فى العصر الروماني .،  (2)البطممي 

م. بخصوص عقد إيجار أرض  145ثيقة ترجع إلى عام ولدينا و 
يعيش  د فى الوثيقة أن أحد الميبيين كانزراعية فى إحدى قرى اإلقميم ، وقد ور 

 .  (3)فى القرية ، ثم يتطر  العقد بعد ذلك لقيمة اإليجار ومدة العقد 
إال أنيا أكدت بشكل ال يدع مجال ، وبرغم أن ىذه اإلشارات قميمة 

ين البطممي لميبيين عاشوا داخل إقميم ىيرموبوليس فى العصر لمشك بأن ا
 . والروماني

 مدينة اإلسكندرية  -3
 إبانشيدت مدينة اإلسكندرية وجود بعض الميبيين الذي استقروا بيا 

 كانت تعيش فى سيدة  ة إلىبردي ةفى وثيق ةار االعصر الروماني . ولدينا إش
 .  (4) من برقة  ايستدعى بطوليماالمدينة و 

 فقط ما عثر عمييا من مصادر بردية ، إال ىذه الوثيقة ىى أن وبرغم 
 أنيا قد أشارت وبكل وضوح إلى وجود الميبيين فى مدينة اإلسكندرية ، ولما 

                                           

 181ص  ، المرجع الساب سميم حسن :   -1
2- P. Reinach : Papyrus grecs et demotiques recueillis en Egypte , Ed. by 

Spaegelbery, Et De Ricci, Paris, 1905, No.13.

3- P. Flor. : B. Comparetti e G. Vitelli, Papiri Greco-egizii, Papiri Fiorentini 

Pubblicati Della . R. Accademie du Lincei , Millano , 1911, No. 23 , LL. 

8-10




4-  S.B. : No. 3438  . 
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ال فمدينة اإلسكندرية كانت تجمع أكثر من مئة جنسية ودين ، ومن الطبيعي 
ات األجنبية التى كانت تعيش فى مدينة أن يكون الميبيين من بين الجنسي

اإلسكندرية فى تمك الحقبة التاريخية . وقد أخبرنا بعض الكتاب المحدثين أن 
والرومانى  (1)الميبيين كانوا يعيشون فى مدينة اإلسكندرية فى العصرين البطممي 

 .   (2)وبخاصة فى القرن الرابع الميالدي 
 الخاتمة 

ميبيااااين بمصاااار لاااام تنقطااااع فااااى العصاااار وىكااااذا يتضااااح لنااااا أن صاااامة ال 
الروماااني ، فاا،ذا كااانوا قااد وفاادوا إلااى مصاار فااى العصااور القديمااة بشااكل جماااعي 

 لتحنااو والتمحااو والمشااواش والميبااوامتمثاال فااى القبائاال الشااييرة سااابقة الااذكر مثاال 
األقاااليم  عاادد كبياار ماانوظيااروا بشااكل فااردى فااى العصاار البطممااي مسااتقرين فااى 

العصاار الروماااني يجمعااون بااين شااكمي التواجااد ، قبائاال المصاارية ، نجاادىم فااى 
وأفااااراد ، رأينااااا القبائاااال الميبيااااة التااااى دخماااات مصاااار وىاجماااات األقاااااليم المصاااارية 
ومقاوماااة اإلدارة الرومانياااة لياااا ، متمثماااة فاااى قبيمتاااي الماساااتيتاى والجونيوتااااى ، 

اعياة بكال واألفراد الاذين اساتقروا داخال األقااليم المصارية ومارساوا حيااتيم االجتم
 حرية وُعمموا معاممة المصريين . 

 ا يمفت النظر حقًا أن األقاليم المصرية التى شيدت ىجوم القبائل موم
 ميم مرياوط وأوكسايرنخوس وأرساينوى الميبية ومقاومة الحكومة واألىاالي لياا ، كا،ق

نفسيا األقاليم التاى حادثتنا الوثاائ  البردياة عان اساتقرار بعاض الميبياين فيياا  ىي
وعاشااوا داخاال نساايل المجتمااع المصااري ، كاناات لياام مقاطعااة تحماال اسااميم فااى 
إقماايم مريااوط ، مقاطعااة الماسااتيتاى ، وامتمكااوا األراضااي الزراعيااة والعقااارات فااى 

                                           
1- Fraser, P. M : Ptolemaic Alexandria, 3Vols. , Oxford , 1972 , Vol. I , p. 54  

 . 310، ص  2، ج  المرجع الساب إبراىيم نصحى :  - 2
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إقميمي أوكسيرنخوس وأرسينوى ، وذابوا داخل المجتمع المصري وأصابحوا جازءًا 
بماااوا اليجااارات العدائياااة مناااو . وىاااذا ماااا يااادعونا إلاااى القاااول باااأن المصاااريين لااام يق

وتعايشوا من الشعوب نفسيا وفى الوقت نفسو قبموا المياجرين بالسمم ، وصدوىا 
 معيم . 
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