
 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 283 

 

 

 ة مع نظيراتهاثقافي -لبينانظرة عامة على المواقع السكنية للبليستوسين األعلى في ليبيا، والصالت 
 لساحلية والشرق أبيضية المتوسطية.ا-الصحراوية

 *أحمد سالم الضبع      

 
 الملخص:

  اتللث بفرة حللام تاب لل  يقدميللث بليللا بكللا بياناتااملبلوماتللاا بييا، نللثا يب، ا،جلللثا يب،ناياينللثا يب جل اياينللث      
ا،بتنلللثا افري صلللا،ة  اتدف إىل  للبياشللرجلث ا بيامنويا لللل بيف مللي ا ينانلللا  للد ت نلللد يفوحمللاا ي ركناحملللا ا  اييللث  للل

ث بييقمالللاا ىل ،ؤجللللإ قلللااا جلوللوي -ملللي تر للا، إجل ايلللاي.ي ا للدة ت ا لللنث يماتللخي بييلللا، .ا يب، لللا،    ر  لل   
ا ،ب للث  وللص بي للا نانللاا يكلل ي ا يب،للاتول ا -بلراخنلث ا  نةللث بيللدرر بير للا .ا يت ررللا  مللي حنللاة بي لنا جل 

يا للةنث  شللرأ ت نةللنث بلبيوللاحمنث يبي-اب لل  ب  اتللث بياشللرجلث ا ينانللا تلل  ت ريب للا بي للتربيجلث قافنللث  للل ت-بياللل
نح ا ب،اللللا رللللاط تفةلللل كللللان فللللال  للللافر بييللللاب ربا بمل لللللب نيربفنثا يبلللللاب  بي للللرونث بيقا تللللث تلللل  كحملللل   ي مللللي

ث يلل ي ا ،ضللنث خ للاتبيفخةللرا يكحملل  يبل تفللا ب ا بيفكللاكااا ي وللص بلاب لل  ا ب،اللا بي ر ملياللا ت ا للث 
 ييقرنلللث يميتلللامينلللثا يبايا حنلللخي مي للل   ياللل  تقلللات  شلللا يا يبخيافلللاا إ منكنلللثا تللل  ، ةحملللا  الن اتن تلللاا بملجل 

 بيثقااملبمل ي ا     

،للاتول  ب-بي للنا جل  .ا رجلللثبيو . قافنللث-بياللل .ا  قللاف-بجل ايللاي. .بيامنويا للل بيف ملليالكلمــات الماتاحيــة: 
 بياايناينيت بيفي ط

  

                                                           

  ياتوث  ين ييند -منث ب، ببك  - وم ب، ا،  - ةا رنةث  د،جلس *
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 المقدمة: -
 ويا للل بيف ملليملياشللرجلث يمامن للدف رلل و بيا، للث إىل  لل ا يطمنللا بلوةنااملبللةللربا بيدبيللث  مللي ب  اتللث ب     

 رجلللللثا يفةللللاينثا يبيوابييقاينللللد بي للللرا نث ب ب،للللاتوال  يي-بياللللايناينيت بيفي للللط ا ينانللللاا يبيلللليت ةلللل محما بي للللنا يل
ا مبتنةحملا نيحملاا يب، ااهحمليا لةنث  يتل  إ إ لربه تميولاحمنث يبيشلرأ ت نةلنث بلب-يتقا،تيحما ت  ت ريب ا بي تربيجلث

رتا  ملي اا ملا بيليت هلريباملبييبياتر ت نة. بليا ة.ا يبيقا،  بيففرجلق.ا ي يا  تدط  أ ريرا ي أ ّررا   ا بيي 
ي  للاا  ي اتللا فنللد  بييخ بحمليللاط بمل لللب نيرباا يبيثقللاا يموللا  بيقللد   تولليردجل  ا  يلل   مللي تللرحم  تيولل

 تر ا، ت لر   بيقدميث    يغريرا(ا ييفق ب جل اياينا -ايناب،ناتا،فاي -ب، ا، -م بيةانونث بلخيم ث )بييا،جلخبيوما 
ل ا يبيي لللا اا  لللبيدجلراتنلللث بيثقافنلللثا يبيي لللريبا بيانةنلللث جلر  للل   ملللي  ا لللدة  لللدف إىل  ياللل   قلللافا -إجل ايلللاي.

 ء ب جل اياي.ملبيثقاا بياب    ،اتول يصائد  بيفمساك ا ر ب بي ةاب-يفا اا بي نا جل 
قنلث الا ا يبيشلكام تفرجلنث بليا لةنث منيا يمبا تل بل لةمتاا بي رنلث ا بيد،ب لاا بييا، نلثا يب، ا،جللث بيف نةل     

افنلث ي ب،فلاأ بيثقييولرف  ملخ ائ حماا ييظن يحما بلوماتا نلث بحمللد ةا يبيليت ييلدا ي اجللث يبحلدةا يرل.ا  نولري ب
يةانونللث يانةللث بببيثقللافا  ت  - لليخدبم ت للةمح ب جل ايللاي.  فللاتين ت للله ا رلل و بيا، للث ب(1)يبحلةلا،جلث بلخيم للث 

اللللدت رتا  منحمللللا  يتا بيلللليت هلللليبيثقافنللللث ا  ،ب للللث تاب لللل  ب  اتللللث يمامنويا للللل بيف مللللي ا ينانللللاا ي يالللل  بيي للللريب
س جلأخلل  كللا  تلل  بيانةللث بيةانونللثا رللا  اتللا ،ئللن -ح ا رلل و بيا، للثيككللا  للاف تاضلل-بيثقللافا  -ب جل ايللاي.
 م  بخملي لخيم لثا ي يلتاياينلث ب اتمل تحمكل ا حركث بجمليكواا بياشلرجلثا ي ةا،رلا  ل  بلربحلا بي ري يبيثقافنث 

تاا حدجلثللث دبم ت للةمتةللاتل ي ياجلللاا ب ي للا جلثا ي  راياينللث  ررللاا  للد جلياللا ، إىل  رلل  بيللاوص تّل ب لليخ
 افللث  للا، رللا  كمنللث  بييللا،جلخ ي مللم ب،يثقللافا  ا توا،للث بياناتللاا بليومقللث مبرحمللث تللا  اللا ب-تثللاا ب جل ايللاي.

ٌث حقنقللنللث كثللريةا تللإ إبا  الخللاهرا ي للد مل  للل   إىل تيللائ  ترضللنثا يي رللين تةللّد   مللي تّل ب لليخدبتي يللي ياب
ث تمّتلللا ا يتحمّكلللا ا  لللا ي تصلللاتحل بحلايلللث إىل ب للليخدبم ترلللار  يدجللللدة ا بياتلللخي ب، لللا،  يبييلللا، . تتلللرب  ضلللري،جل

ب ، للللاك بيلللليت ي  ياوحمللللاا  بل للللةمتا نث بيقدميللللثا يب ةلللل ايناا بيلللليت ي للللا   بجملللللا ملاب ولللليكاياينثا يللللنس فقللللط ي
 ريتاياينلللثا انرلللاا بيجل لللاحاحما   لللا يفيلللا  أ لللنس  ا دةملت،ضلللنث تينرلللث ترةملللق ترحملللا ا  كمنلللث إ لللا ة  ركنلللإ بي

كلا بيقلا،ة بليا طا يجم نصاتر بيف يبيثقافنثا يبيف يبا بي رونث لا  اا بييا،جلخ ا يناناا يمشام تفرجلقنا يحاض بي
اا  ظحمللا، بيثقافللرللا إىل تلّ فومللي  للانا بلثللاما تةللري ربيففرجلقنللثا يفللق هرجلقللث تقدجلللثا يضللك  إهللا، تكثللر مشللامل   

للا يوكمنللاا ي   ب كملليا  للد قافنللثا يفللاأ رللربفنللث ي بيفةللاينثا يبيمن اياهجلللث بلا لليريجلثا يبيوا رجلللث ي ةا،رللا كاتللحل تياي 
 ت ةمتاا ي ربفنثا يت اتنث خميم ث تخ ا توكنا ا بليود ة ت  
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 cross cultural) قافنللللث - كاتللللا ا فللللال بيد،ب للللاا ب، ا،جلللللث يبييا، نللللث  شللللري إىل ييللللا  صللللاا  للللل
relations  تقلات  شلا ي تي بخيافلاا إ منكنلث  لل تاب ل  ب  اتلث بيامنويا لنرنث (ا حنخي مي   تاح لث ييلا

بليأخرة ا ينانا ت   م  بييت ظحملرا ا يب   بيرنلاا يمشلام تفرجلقنلاا ييرلاب غلرب ت لنا تل  تاحنلث تا،يفاياينلث 
    يغريرلاا ي نااياينث بيف يبا بحليرجلثا يبيولماك بيي ن ل.ا يبمل للب نيناا بمل ي لا جلثا يبييلاب ر بي ريتايلاي.

يرلا تللا  وللوي بيا، للث إىل إ للربهو  يفللاأ  يلل  كملليا كاتللحل ينانللا ا ترحمللث تللا  اللا بييللا،جلخا يبييللا،جلخ بلا للر بمس للا يللي 
تديامل لي بييا، نللثا يبيم اجللثا يب، ربفنللثا ننلخي كللال جلول   لل  راجللاا  قافنللثا يت ولا  ت اتنللثا يكريتاياينلث خميم للث 

 تاا بييت ي، ا  رد بلل،خل يبيامدبتنل ا بيوا  بيقد (ا ي لأكي . فقلط )ي  تتا ش ررا بييوكنااا يبل ةم
 لل كر تثللام يبحللد فقللط جليومللق  ا لليخدبم ب للم بي للتربء بيمنانللث كيحمللاه ت للةمتاي يميواللري  لل  يحللدة ي ربفنللث  
ب كلل ط  ةللم تيلل بء تلل  ينانللا يت للر يكلل ي  غللرب بيوللا بل تي بيرا للث بي ر نللثا يتلل  تاحنللث  مكنللث جلاللدي تل رلل 

   (2)بل ةمح را بيفكثر تائكث يياصن  بلرةقث ككركإ لر ر  ام ت م يتمشا 

تلدط  ولد تخلرط )ي ملينلي تلرة  يت  تاحنث تخرط فقد ة محل ينانا تجلةا  فةاء   قافن اا يإجل ايايّنا  اب را  م   
   تصلاتاب فنكلا جلثا يبيلهت  هاجلا( جمكا لاا تل  بي لنا جل  ب،لاتول يمةولاما بلولمتل  يقرنلاا حيرجللث خميم ل

يو للللا، بجلث خللللام  وللللد بيقا للللدة بيلللليت  شلللل محل  منحمللللا بيفت كللللث بملييكا نللللث يبمل ي للللا جلث يمكيكا للللاا بياشللللر 
ا  جلقنلا  شل ا  لاممشلام تفر ي بياحقث  يررا مل مي   تل ت  لا بيي لريبا بيانةنلث بيليت ةلحمد ا ينانلا  شل ا خلا ا 

م بيللليت مشملللحل تو لللي يوللل اتنثا ب ي،ب  ت  لللمنا  ا بييتركلللاا بيامنويا لللل بيف ملللي يباايا لللل بلا لللرا يبيللليت تّ ا 
 مي  اهجل  بيو ال يبيم اا إىل جلاترا ر ب    - ش ا تي  آخر–ت،ياء بيقا،ةا يت را 

ايرولللللاث  تمنلللللث فائقلللللث رللللل با ي  يولللللإ تاب للللل  ب  اتلللللث ا بيامنويا لللللل بيف ملللللي ا ينانلللللا ت اتلللللث خاصلللللثا ي      
ييللا،جلخا ف لل. رحمللث تللا  اللا بقنللا ا تياايناتتثري اياينللثا يب،ناياينللث يشللكام تفرجليمد،ب للاا بييا، نللثن يب، ا،جلللثا يب

 يكللللا تر  وا لللإ رلللاط تفةللللنح كشللل حل بجملوللللاا بيوكنقلللث  مللللي ييلللا   للللاب ر    لللنم. يمانرللللاا ب، ا،جللللثا يتكثلللل
ليا لللط  ببيف لللنص  ي لللرا اا بيامنويا لللل بيف ملللي تولللريف ا تّ  يللل ء تللل  مشلللام تفرجلقنلللاا يكللل ب حلللاض بياتلللر

ث ييرلات. ظلاررة ثاينلا   ايرولاا يلا  تمن نركا تّثا كحم  يبل تفا ب ا بيفكاكاا مبوا،ب ي بييةا،جلث بلرتنثا يبليوا اث 
 بييوقد بيثقاا  رد بجملكا اا بياشرجلث ا  ا ا ياام بي تربء بيا ةي 

ةللث لراخنللث ا  نبييقماللاا بتاضللا  يفقللا  يلل ي  فقللد  وللكحل رلل و بيا، للث إىل  ا للث  للاي،ا تياللاا برلليم  يرللايم    
 ا اتنحما تي     قافا  -ياي.إجل ا بيدرر بير ا . بليأخر ا يناناا يت ررا  مي بحلناة بياشرجلث ت  خام تر ا، 
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جلوللرض تاب لل  ب  اتللث بيولل رنث ا بيامنويا للل بيف مللي ا ينانللا تلل  خللام هبيجلللث إ منكنللث تكثللر      
بيةللاء  مللي بيفمنللث بيلليت طيمحمللا  ملل  بلاب لل  بيولل رنثا تلل  خللام  للرض  وللص  ب وللا ا ا يبحملللا، بيفخللريا جلوللمط

     قافنث ا  نةحما بيف نة. بليا ة.ا يبيقا،  بيففرجلق. -بيركا ج ت  بي اا بيال

قــافو  ث-لــو يايكو مناخيــة فــي بيلــة الــدعر الربــاعي المتــ خر فــي ليبيــا مــن خــال  منظــو  التقلبــات ال -1
 أوسع.
قرب، بياشلر  أل ترلاهق بمل لينا ا ترحمث تا  اا بييا،جلخا فاترا تاحظ   ا، نث يمنا- ردتا تيأتا بخلرجلةث ب،نا   

ا بلر  ولاا احمنثا ي  د تشأا ي اه حل  ش ا تفق.ا ي كا   ا  ا ث تراهقمل نةاا ،ئنوث ر.ا بلرةقلث بيول
 ا (3)بي لرب ااينياتنلا إىلملا  رجل احا  ق  ترةقيلل ،ئنوليلب،امنث يبيا جلالا يك ي  ا بي تربء بحلاينث  فومي بيو

الللا  ا لللث ا بي لللربا يب،تا يبيميلللل  ةلللكال  مولللميل تللل  ب،الللاما ب،الللا بي ر مليالللا (4)ي ا،جلرائنلللث إىل بيشلللرأ 
 انللاا صاصللث ايرللاب ين بيفخةلر ا بيشللرأ  ككللا بتيللدا ترللاهق ب  اتللث بياشللرجلث ييشلكا كلل ي  فلل بل بياب وللث ا

   (5)ث ياام  ا ،ب،با تكاكااا يبلرةقث بحملنةث هبا  موم

 ر لللثا  يولللم ئد  بيفمسلللاك ا جمكا لللاا صللل رية تيب،لللاتوال يصلللا-ا رللل و بيانةلللاا بيثا لللث  لللا  بي لللنا يل   
ة الا  ررلا كا لاا بجمللاي، تل  بجمل  ثقافث  ونةث  ق  ضك   لأ ري بيانةلث بيةانونلث بحملنةلث هبلاا ي ولنش ا   ا لا  بئلم

ياشلرجلث  يل   بجملكا لاا بتلافث ت ٍّ تتي ت  بل ند بيي كري  اي  رة بيادرنث بييت  قاما  أتي مل مي    ،ب ث  قجلادي 
انونللثا يظللا مللي بيانةللث بية  حنا للي بيريللا  إىل بخلم نللث بيانةنللثا فقللد كللال ب توللال ا بيفهترللث بياايناينينللث جلويكللد ا

،ئنوللا  ا  ث طيللا ياتاللا  بيةانونلل ربئللدا يبيراا للاا بي جلللث  يبيانةللثيلللدة هاجلمللث تلل  بيلل ت  بللاب بيف،ض نثللا   لل  بية
بيانةلللث  توللال رلللا يينللد للأّل ب  جلقايلللال * ،ب للث بيثقافللثا  لللنكا يتّل بي ثللري تلل  بيالللاحثل بملجل ايللاينل بيثقللافاجلل 

   (6)بيةانونثا إهنا  ل ر  ا يكرب، ا يفن  تربحا حنا ي 

 ايانةللث بيةانونللث فللاّل ثللث بي ثللري تلل  بيف للةمث  ةللره ت وللحماا تثللاا رللا كللال  للا ةا  رللدتا تةللره تابضللن   يومللق    
ب،لللاتوال جلر لللريل إىل بيانةلللث بحملنةلللث هبلللم ك نلللال يبحلللد تي لللاا تم ك نلللال تيولللّد  ترقولللم إىل  لللد  -بي لللنا يل

بيانةللث  ضللخم تلل  بيوراصللر  جلاللدي   تلل  خللام تةايوللث بل للا ، بلا جلللث تّل بي للنا جل  ب،للاتول كللاتاب جلر للريل إىل
ا ع ، ةللي  وكمنللاا  قمنللثا يبييواللري  رللي  اب للةث بيرتللاه  يوللا تلل  ترللم بيف يبا   ا ياا،رللا كنات للا تي للا  يتر  للا 
بي للللرا نث بيلللليت مي لللل  يرللللا تل تويشللللحمد هبللللا ررللللا  مللللي بيوللللماك ب  ،بكلللل. بليقللللدم رلللل.  ملللل  بيف يبا بيو كنللللث 

 تيلل   90   لل راب ينانللاا يمشللام تفرجلقنللا  اللا حللاب  ب،للاتوال بيوللا رجلال بيلل جل-بليخ  للث بيلليت صللروحما بي للنا يل
 تملللم  قرجلالللا ا ص لللروحل ا بيف لللاا تللل  ضلللم  حنلللاب   لللد  كالللريا  122  رللل و بيف يبا بيللليت جلامللل  هاالللا (7( لللرث 
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مي   تل جل ال ت   ائمث بياقرجلااا ع  ةوحماا ي قشريراا ي مكونحما  ةرجلقث تيقرث يم اجلثا يجللريح تهنلا ب ليخدتحل  
 ييقةن  بيفمساكا يتكمحما كو ل حا  

جليوملللق  ايرخاجللللاا  ا يرلللا(8)ي حمللل  رلللاط تفةلللنح  بمل للللب نيرباتثلللام  خلللر حللل. جل حملللر يرلللا تللل   لللل بييلللاب ر    
جلللللث ،مبللللا اء بياتر يبحملللللا، بيلللليت ييللللدا   كنللللاا يفللللرية ضللللك   ر للللااا ترحمللللث بي للللرا ث بيةللللاواتثا رلللل و بيفحنلللل

ا ب ليخدتحل بل ل جلاا(تلاب  غ بئنلث غرنلث  لاي ي ل ي ب يخدتحل ت  ياتلإ ب تولال بحللدجلخي )إىل ياتلإ كاهنلا 
 منلللي بحللللام  رلللد مكلللا كلللال تصلللدبفحما كللل ي  )ا تغلللربض غلللري هواتنلللث(ا ،مبلللا ا صلللرا ث بحل مللل. بي لللدفنثا  اتلللا  تث

 ث بيوللماكنثا ي بحلدب لل لل ال كحملل   اياتاللاا ا يرللاب تفرجلقنللاا يرلل و بي للرا ث  ويلل  تلل  بللةللربا بيدبيللث  ملل
ا حنللا ( بيل   ظحمللر ا يرللاب تفرجلقنلا  اللmodern human behavior  بحللدجلخي )تي بيولماك بياشللر 

  (9)تي   رث تةحل  200

د  مكلللاا  للد ة  رللل حمللاا يبييقنللد بيثقافللث كلل ي  تثمحملللا تثللا بيانةللث جليالللاجل  بليخ  للال  ااجلرللا  كثلللريب  ا  ورجل      
انقنلث   رجللثا ي ةتت ةمتاا فرنلث  ي ا يبملخيافاا  ا ة مل   ال ظاررةا  ا ختي . خم  تاب  ا يخم  

يي نللل  با ب للللب نينث ،ي.ا إهنلللي ايرولللاث   فلللاّل بيثقافلللث رللل. بيرافللل ة بيللليت جل ةىلللّا ترحملللا ب تولللال  ملللي  اللللي بخللللا
ول   ا  يثقافنلث بيليت كا لاا بب توا  ت  كا تا حي ا ا  نةيي ت    نريبا  يتق د  ايثقافث ررلا طدجللدب ا بجمل

يحولإا  لا  حنلاة ب تولال  لل ر ا ا(ا  ونش ا   ا ا  بئم ت  بيانةث بيةانونث  إّل بيانةلث ملر ب بجملام )ت  ينان
ب للل  ب  اتلللث  ب لللا م  حلللن إّل تا اب  بخللللاإهنلللا  لللل     ي،ب  تحمكلللا  ا  اهجلللل  بللللاب،  بيةانونلللثا بيراا نلللث يبحلنابتنلللثا يبلللل

 ةث بيةانونث  ةث بياننا(ا جليم طدجلدرا  اب)مباب را ي راصررا بلخيم ث(ا ي لاهجل  بيو ال )بيدمياغربف

 صا فللاّل بيوللماك   وةللحما بيللاوككللا تّل ب،كا للاا بياشللرجلث )بيلليت   للّال بيثقافللث(  وللنش ا   ا لللا تولليكرٍّ تلل      
اتنللاا تللا نإا ي جلربيرللايم  لل    ا للا ب،كا للاا مي لل  ،ؤجليللي تلل  خللام  كمنللث بي للندا يكلل ي   كمنللاا بيل لل

اا بيف،كاهيياينلللث مبوماتلللاا    لللدتا بيف يبا بي لللرونثا يبيل لللا(10)ض الللا بلا للل  بيف لللر  ولللد بيل لللنإ بيللليت جليولللر 
 .مراتث     ماك ب،كا ااا ي ا يحمم  ايانةث بحملنةث هب

رلللا ب هلللا، بيفكثلللر مشاينلللث يد،ب لللث بيي لللريبا بيللليت بيثقلللافا  - جل ايلللاي.اللل ب كمللليا جلالللدي  ا تّل ت لللةمح ب     
بياايناينينللث يب لللب نينا ا بمل ي للا جلث  فولل  هرجلقللي مي لل   يالل   كمنللث   للا ل بلاب لل   هللرتا  مللي  للماك بجمليكوللاا

 بيولل رنث )يرللا تتللر تللر اط  للايي ري ا بيانةللث بيقدميللث(ا ي ياجلا للا بيل للانث  يررللا جلرا لل. بييشللدجلد  مللي بيللدي، بيلل   
 جلل جلي  قمإ بلاب،  بيةانونث ا بي جلا ة ملتي بييرلا  ا تت كلث ب  اةلثا تي حلن ا  قملنه حيكحملاا رل ب بلاضلا  
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 وموللمث تلل  بيي للريبا  با بي للمث بيي ن نلث تثللاا بلا لل ا يبحليللما يتربحللا بي للرا اا   للا ة جللر اط

  (11) بحليرجلث يخ ائ حماا يبييرا  بيش م.ا يبييتمنا بياظن .

ث ل للارنم بيقدميللبيوللث بلوماتللااا يببيثقللافا  يتر -كثللريب  تللا  ا  للحل يميأتللا يبيي  للري ا ت للةمح ب جل ايللاي.      
رللاا تللا رللا ي ت ولل. ي يب،دجلللدة بلي للمث  لليا يكرللحل  يتللا تحللايم تل تيللد إيا للي  مللي  لللبم  للا ة تللا تهرحللي  ملل

نل ا منويا لنرب،لاتول بيا-  رلد بي لنا جلبلن ات   بلوليم  مي بيي ري ا هرجلقلث بمل ليقرب، يت لاينإ ب  اةلث 
    راخ بيقد    ا يرا بلترة تيد ت و. تتام تشياي  ي ،ئنس ا  كمنث بييتام بيثقاا ر و يا كابلرةقث  

رتا هلليي للريبا بيلليت با ي يالل    للا،ة  اتللثا يكرينيللث جللليم بيريللا  يمكراخللاا بيقدميللث ا   وللري ب  اتللث بياشللرجلث   
حمكللث تاخللاا بيقدميللث رللاء بلربا بياشللرجلث بيلليت بكللحل   وللا بيةلل ات بلراخنللث  حقنقللث   ثللا إ للا ة   منحمللاا يبايللر 

ا ا جمكلا فنلث بلي لمث هبلاأ بيثقاحناجلثا ي با  نكث  مكنث  اينث  ايرواث ييةا، بيد،ب اا تا  الا بييا، نلثا يب،فل
م ،دجلللدة  للدت  مللببيفي نللث  بلاضلل. ي للدبجلااترللاهق بيوللا  بيقللد   هاقللا  يلل ي  يا حقاللث بييوللونرناا تلل  بيقللرل 

وماتللللاا لحنللللخي تصللللاتحل ب بلرللللاخ بيقللللد  جلأخلللل   ي،ب  ت  للللمنا  ا بيد،ب للللاا بليومقللللث نقاللللث تللللا  اللللا بييللللا،جلخا
 ا   كلا  اا بياشلرجلث جلشلبجمليكول يبلوةناا بيةانونثا يبحلنابتنثا يبيراا نث حام بحملياط بيةانو. بي    اةحل فني

 ياجلللاا  ا بليللافرة  لل بلوةنللا و للم بيللرؤط بحلدجلثللث لللا  اللا بييللا،جلخا يبيلليت  وللوي إىل  قنللنم كللاترحمينللا  يفرنللا  ل
  ملي   لريبا  نةنلث رائملث مل  يقلد ةلحمدا ينانلا ا بيامنويا لل بيف(12) د ة إجل اياينثا ي ناياينثا ي  راياينلث

رب ت لللناا غلللا ييرلللاب مشلللام إفرجلقنلللا قلللا ا  ر حملللا يتلللدبرا ي أ ريرلللا  للل   مللل  بيللليت ةلللحمد ا  لللا . بلرلللاهق ا 
  (13)يتي،ي ا

ب،لا فمرتلللايم تل تمقللل.  ولللص بيةلللاء  ملللي بيريلللائ  بيفخلللرية بيللليت  اصلللمحل إينحملللا بيد،ب لللاا بحلقمنلللث بحلدجلثلللثا    
ي يا  بييودجلاا يب ضافاا بييت ت خميحما  مي توماتا را بيوا قث حام بيانةث يبلرلاخ يب تولال ا ينانلاا يبلرلاهق 

ة ا ترحمللللث تللللا  اللللا بييللللا،جلخ  يقللللد  للللدتحل يرللللا ت كللللام بلوللللح ب،نايللللاي.ا يبلا،يفايللللاي.ا يبيانللللديياي.ا بجملللللاي، 
بييت يرا خام بيوينرنااا يبيواونرنااا يبيثكاتنرناا ت  بيقرل بلر لرما - يبيااينراياي.ا يبلن ريتا،فاياين.

ربا ،ب جلاكا، اتنلللثا يب للللب نيربفنث ينلللدة  لللاب  -حلللام  ناتااملتوةنلللاا بيامنويا لللل بيف مللليا يباايا لللل بلا لللر
حلام بيشلريت بيةانونلث ي أ ريرلا  ملي حنلاة ب تولالا يتاب ل  ب  اتلثا يتت كلث ب  اةلث  رل و بياناتااملبلوةنللاا  
كاتللللحل تيرا للللث يم اجلللللث مشمللللحل  للللاب ربا بيانةللللث بيقدميللللث بيلللليت ظمللللحل ا حايللللث ح للللظ ينللللدةا ي ونللللدب   لللل  بيرشللللات 

 ل لللاااا يتهنلللاف بيمقاحلللااا يبيرخاجللللااا ي قاجللللا بيراا لللااا ي قاجللللا بحلنابتلللاا    بيا يلللري ا ضلللكحل  لللاب ربا يم
يغريرللا   ركلل  بياتلللخي   للا،ة ت ث لللث ا بي للتربء بيمنانللثا ييب   بيرنلللاا يحللاض  شلللا ا يبيفهمولل.ا يبي لللتربء 

  (14)بي ر نث 
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 شللري  ملل  بيد،ب للاا إىل تّل بياضلل  بانللد،يياي. بحلللرب،  يبلللائ. يمامنويا للل كاتللا  للد يفللرب تراخللاا  منللث     
ت ياحلللثا تللل  ،ها لللث  اينلللثا ي  ثنللل  تي بجللللدا تّ ط إىل  ركللل  تلللاب  تاا نلللثا يحنابتنلللث ا بيودجللللد تللل  بلاب للل  بيللليت 

 و بلاب لل  طيللا   ملللي  ربككللاا كثن للث تللل  ةلل محل ا جمكمحمللا توللياجلاا إ اتلللث منا ينللث  ايروللاث ي تولللال  يرلل
 بيل ااا بيوةاجلث بيراا نثا يبحلنابتنثا يبيف يبا بي رونث  

ا  بيامنويا لللفرجلقنللا اتي شلل ا  مكلل. تكثللر فقللد ب، للاط إ للا ة  ركنللإ بيانةللاا يبلراخللاا بيقدميللث ا مشللام    
ا  لولريف يناياينل نانوليتا فكل  ب–م  شا   ا  أكندا  مي  ا دة  وص بييا ربا بلراخنث بيف ا نثا تثاا ت ا

تللي ي كاللريب ا يكأتصللاح حيكللبيو للر ب،منللد  بيفخللري تّل حللاض نللرية  شللا   للد بتيللد يبّ ولل  ي  يتا،فاياينللا  يخللام
 ةيا إىل ياتلإ تيل بءا ف ال جلري  ترةقث يب لوث تل  تر  ولاا بي لتربء بيا ل(15)نر  بخم. تثاا نر   يجل  
بلراخنللث   للحمكحل  ا ّرب لليت اييللا  ي يبيوا للا ب،امنللثا يبيوللافاتاا يبي ا للاا بمل لليابئنث   تويلل ة تلل  بيوللحما بجملللاي،ا

ا ا لللةيا  نانوللليت لللتربء بيبلخيم لللث تلللا  لللل فللللة بتيلللدب  يبت كلللا  ا بيي لللاجل  بيالللايناتا،فاياي. ا  ا لللا بي
 يب،يا، يبيفكاكاا  

 ناوللليتا - شلللا  ا ت لللام  لللث  لللل بيي لللري بلرلللاخ.يضلللك  رللل ب ب هلللا،  لللرط  ا لللا،ب  لللا،جلش  لللأّل ررلللاك ثلللث  ا    
وةنللللاا قللللدتحما بل  أحللللدب   للللل هللللرة بلراخنللللثا يبيثقافنللللثا يمي لللل  تاح للللث  يلللل  تلللل  خللللام بلوةنللللاا بيلللليت 

  (16) بيراا نثبياايناتا،فاياينث تثاا بياقاجلا بحلنابتنثا يبيل ااا 

قاه لا كاتلحل تاحماا يتضلاءا يخام بيوقدجل  بلاضنل  ةا،ا هرأ بياتخي ا بيانةلث بيقدميلثا ي را لحل ت لاين     
ل تّل هناجلللث اح يبضللتا  ب،  يقللد تصللت مكللث ا تورفيرللا  ايانةللث بيقدميللثا يبيي للريبا بلراخنللث يت ررللا ا حنللاة ب توللال

تيقةولث  لبا ،هالثفل  لدبخمحل فنحملا رر بلراخنث بيف ا نثابيدرر بير ا . بليأخر ا مشام تفرجلقنا  ّن   اوص بي اب
 ت  فلبا ت  ب، افا كال اكا  أ ري  اي  بيفمنث  ايرواث ييةا، بجمليكواا  

 حماتلللث بضلللتثا يغلللري تي ملللي كلللا فلللاّل ت لللااب رللل و بييقمالللاا  دجللللدة يتيةلللا، ثملتيدبخمثا يمل  للل بم غلللري ي      
  بيامنويا للللابيفتةلللا، ي جلي قلللال  ملللي تّل   بجللللد تولللدملا بيرها لللثا   شللل ا كاتلللاا إمل تّل بي ثلللري تللل  بيالللاحثل

كللال تلل  ضللك  ت للره تيائيللي   (71)بخليللات. كللال  وللاإ طللام تصللاب  ي،ة بلاتوللالملبيرجلاه بلامسنللث  ا للاو بيشللكام
 ث تةلحلا حلل تيل   لر 20(  اا حلاب  the African humid periodظحما، بي لة بيرهاث بيففرجلقنث )

نث إىل تل   نةلث راتشل ثا يطلامتربء بي ل ط إىل تولق إجل ايلاي. ت يلاه غلين  لالاب،  بيراا نلث يبحلنابتنلطايلحل بي ل
   (18) نةث ت ةمث يا يقرب، بياشر 



 
 

                                                       حمد سالم الضبعأ                                                نظرة عامة على المواقع السكنية للبليستوسين األعلى في ليبيا               
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يبلوةنلللاا ب،ناياينلللث صاصلللث بي لللاب د بلشلللاوث  ر لللائر  ي مّكلللح  اهجلولللاا تهنلللاف بيمقاحلللاا     
تيللل  بلاضلللنث ح لللمحل   لللريبا ي را لللاا ا  ،يلللاا بحللللرب،ةا ي اهجلللل   140بيفكوللليل إىل حقنقلللث تتلللي خلللام 

بيرها ثا يطرك بي ةاء بيرالاي تل  بي لرب حنلا بيشلكام  كلا رل ب كلال يلي  لأ ري  لاي  بيفمنلث  ملي  ةلا، بجمليكولاا 
  بياشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرجلث يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنس ا
ينانا يمشام تفرجلقنا يبي تربء بي ل ط فتولإا  لا تجلةلا ا ةلاي ب، جللرة بيور نلث يبيولاحا بيشلر . يماتلر بيف لنص 

    (19)بليا ط 

ررلللا تللل  بيثقلللافا  -جل ايلللاي.بلللاه يرلللا بمل  لللاأ  لللأّل بللللدخا ب يا ضلللاء تلللا   كلللر ت لللاو تللل  توماتلللاا       مي  ِّ
ي ا يحملا تل   نةيحملاا ككلا تتّلي جلوةل. ت لا نح ي حملم ي  ولري بيي لري بيل   هلرت ب ينواب  قافاا بجمليكواا بيوا قث 

 Cultural مللي  للماكحما ي ا ب للاا ككللا تّل بيي ا للا  للل ب توللال يبيانةلللث ت للحمم ا ظحملللا، بلرةقلللث بيثقافنلللث )
Area  ب توللال (ا فحملل ب بيي ا للا رللا يللارر تاضللا  بلرةقللث بيثقافنللثا فايانةللث ينوللحل  يلل  بل للال بيلل   حيللا

 يبحدة    قافاجلث-إجل اياينثفتوإا  ا إّل بيانةث يب توال مي   تل تر ر إينحمكا نوااهنكا يحدة 

 ن لاب  نانا كلاتاب  لد يأخرجل  ا ييت  ر ب بلرةمق تهره فرضنث  قاما إّل بي نا جل  ب،اتول بيامنويا نل بل     
 لنةحمم   .ا ي  لا محمم تلبم بينلاتبييت بكيواارا   ةا بيييا  ت  ظريف بيانةث بلي ريةا توي مل بيثقافث بيلبككنث

 لث تلان حنلخي بلولرا ،كا بلخل يل فالورفلث بحملمنلث بيقاجللث بخلاصلث  ايولا  بيةانول.  ثلا بحلنا  بي   جلونشال فنليا
ا  إبللل ثا ي اييللا مل ي لللا جلجلوللا د تفرب رللا  ملللي تابيحمللث فللللبا بيياللدم ا بلرلللاخا يبييقمللإ ا  راصلللر بيقا للدة ب

 حمام  قافنث لوأيث  دم تا ا نث بلاب،   

االا بي رضلناا حث بيليت  لدي، رراا مي   تاح ث تّل بيثقافث بيلبككنث  د صا،ا يبحلدة تل  بيوراصلر بيرئنول     
إىل ،ة ةللاقللاا( ا ب يوقللد بيثبلي للمث  يةللا، بييوقللد بيثقللاا بياشللر ا يغاياللا  تللا جلولليخدم رلل ب بل للةمحا تّ  )بي

كلللدة  ملللي يتاب جلث بلويا ي بمل لللبكم بيي لللريبا بمل، قائنلللث بليابصلللمث ا  ياجللللاا بيامنويا لللل بيف مللليا يب ي لللا جل لللر 
ومم  ل  هرجللق بيليجلث اا بياشلر ت ام بي ند يب،ك   جلقام رندما إل بيثقافث بيلبككنث رل.  كمنلث بكيولايحما ب،كا ل

   (20)بملييكا . بيي ا م. يمكحما،با يبيي راياينا 

با  للا رلل. يوللم  جلرللاتن .      حملاف للث حركلل. مي لل  ب فايثقافللث بياشللرجلث يفللق رلل ب بل حمللام ينوللحل يوللك ا ياتللد 
 ةلللن   بيفينلللام  يجلاينلللث ي للل  منحملللا يتقمحملللا  للل  بييوملللنم يبلكا، لللث يبمل يالللااا ي ولللدجلمحما  للل  بلربحلللا بي ريتاي
ث  لللا كلللال تينيللل   لللريةا فللللة هترنلللث رنلللدما تّل بيثقافلللث بيلبككنلللث    للل   لللط حلللد ا  تر لللر ب  ح لللا فيلللاءة خلللام
  (21) يوابتا تيود ةا يتيدبخمثا يتيد،يث بتيدا  مي تدط  ملف ت  بيورابا
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بيفكثلر  لأ ريب  ا حنلاة بيثقافاجللث -جل اياينلثي مي كا حلاما يتحمكلا كلال بيفتلرا جلالدي يرلا تّل بلن اتن تلاا ب      
ب،للاتول مي لل   ياوحمللا ي نا للحما تلل  خللام بيوابتللا بيياينللثا بحليكنللث بيانةللثا يفرضللنث بلكللربا بخلةللربءا -بي للنا جل 

 يبيواتا بيا،ب . ب،نين  

ونللث  بيانةللث بيةان بيي للريبا اتلل  ييحمللث ت للر بحليكنللث بيانةنللثا  قللّاا بلوماتللاا حللام بيوا للاا بليدبخمللث  للل     
با احثل ا بيولرا يامنويا ل بيف مي    هرجلق ت كلام بيودجللد تل  بيالبب،اتول ا -يت ررا  مي حناة بي نا جل 

ا كللال ث يةللاي ب،افلثبا ب،افلبيفخلرية  يهاقللا  يليم م بيف كللام فقلد  ورضللحل ينانلا يفهللاب، ،هالث ختمميحمللا  ولص بي للل 
ث ، لاف ا ترةقلةلدجلدة ب انا بلثلاما  لا ا ظلريفاا  أ ري كاري  مي بمل ينةال بياشلر  ا بلرةقلث  فوملي  ل

 تيل   لرث 69ا بجلث ت  حن ا ،ب،با تكاكاا بياب وث ا يراب غرب يناناا ب، اةحل  يا   بي تربء بيفياينث  د
ا بي ايولللناما كا، اتللا  تةللحلا اّللا تّ ط إىل ي للاف بياتللريبا بحملنةللث  ايومولللمث ي للدبخمحماا تلل  هجلللا ة  ر للااا

 اام بليآكمث  م ا   ي يورجلث ترتد،با ب،

يلإ  ا لاو شلرجل  ا بي افقد فرضحل ر و بي لريف  ملي بجملكا لاا بياشلرجلث بييتلرك إىل خلا،ج بي لتربءا تري     
ا يا رل و ا بي لتربء   يجلاحظ تّل ر و بي لريف ب،افلث  لد تّ ا إىل كولاف بي لرا اا بيوا رجللث(22) بيشكام

ريف تكثللر ترللحل تلل  ظللا بيلليت   ببيةللاواتنث ا كحملل  رللاط تفةللنحرا ث بيف رللاء ةللحمد ب،اللا بيفخةللر به رللا، بي لل
  (23) ري ة 

رةقللث ا ليريجلث ا بل،ةلاينثا يبلبيضلك  رل ب بمل لاو بملجل ايللاي. بير  لثا ع ، لط ب  اتللث بيوا رجللث يتل   امحمللا      
ة ييللا  يلليت  قللر  ةللري، ربفنللثا ببي للتربيجلث  اييقماللاا بلراخنللث بيرهاللث يمامنوا للل بيف مللي يفللق تاللدت بحليكنللث ب، 

 محمللا  مللي جمكللا    يتيقللحل رلل و بي للا،ة بملتةاا نللث (24) تشللاء ظللريف ،هاللث كشللرت ت ا لل. ي  اتللث بياشللرجلث
 ار بحللللدجلخي يلللنس كلللاا بياشلللبيي ولللريبا بيوكاتنلللث بليومقلللث مباب للل  ب  اتلللثا يبي لللرا اا بحليرجللللث ي ا يحملللا  يتر 

يتاب ل     بيرنلاايفخلرط ا بي لتربء بيا لةيا ييب ترةقث بيفكاكاا يحولإا  لا كل ي  ا  ا لا ب،الام ب
  (25)ب  اتث بياشرجلث بيففرجلقنث بياتر ت نةنث بليا ةنث

إىل ياتإ  ي  مي   تاح ث تل بلاب   بيول رنث ا بيالايناينيت بيفي لط  لد  اه لحل ا ترةقلث ب،الا بي لر      
 ا كا ت  ة شاكا ييب   غالا يبيول بي ، لاء  ملي ياتلإ جلرلا ن  بلنلاو بيو  لثا )بيليت   اتلحل تينيلث يمرشلات 

ب،لاتول بيولا رجلل بيقلاهرل ا -يم لنا جل  بيي يا  خام بيدرر بير ا .(ا يقد تثمحل ر و بينرلا ن  تقلات يل ب
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تيلل   للرث  40تيلل  حللن  80بلرةقللث   اتللث توولل رب م بيثا يللث يبليرقمللث خللام بي لللة بلكيللدة تلل  
   (26)تةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحل 

 
 

ب،لاتول بيقلا تل تل  بلرلاهق بجمللاي،ة ا مشلام تفرجلقنلا - اية  مي  ي ا ثث طرك تت ل  تيا ويلي يم لنا جل      
تثللا بلرييوللاا بي رنللث مباب، رللا  -فنكللا جلاللدي-تي بي للتربء بيا للةي يبي ر نللث  ا للاو رلل و بينرللا ن ا يبيلليت صللا،ا 

    (27)بيةانونثا يبييت جلق ديهنا خاصث ا بيفي اا بيفكثر ي افا  

 لللد،(ا كمنللث ) ةللاء ي يتلل  تر للا،  خللر مي لل  بيقللام  للأل بحليكنللث بيانةنللث ينوللحل  للأ  حللام تلل  بيفحللابم       
للا إح للائّنا )جلولل   لل  ت وللي  روللإ تةاجلللث( جلاصلل  تللدط  للأ ري بيان ونللث  مللي حنللاة ةللث بيةانفللنك   تل   للاح  نا  

 اك بيففلرب  يا م ا  لمبلةمقلث ا بيليت بيراا ي ملي خنلا، ما يي رحملا مل مي ل  تل   لاح  لط صلاحاث بيولنا ة
ب،للللاتوال -ا يلمحما بي للللنخنللللا،ب م  صللللتنح تل بي يللللاة بيةاجلمللللث  للللل ب  اتللللث بيامنويا للللنرنث بليللللأخرة بيلللليت ةلللل 

ث  وةلل. ف لللرة جلللب  ايناينينلليقاينللد ببلوللمتال  يقرنللاا  ا رجلللثا يب  اتللث باايا نرنثملبيفكاكا للنث بلا لللرة بليكنلل ة  
اتلث حل تشلاء تجللث إ مبا ت ا ل ريف ب،افثا يب، اف بيشدجلد بي    ا  تيبخر بيامنويا لا يبييت ، يبضتث  مي بي

بحلللظا يحللن    ييوللاء(28) شللرجلث ا بلرةقللثا ي مكللح كلل ي  يوللدم ييللا  ب لليكرب،جلث يبضللتث  للل تتللاب  بياشللرجلاا 
حنلل  صللربحث مل ي ياشللرجلثا بيبيفتللاب  جلاترللا رلل با مل مي ررللا  للام ت  ةلل.ء حللام بيوا للاا  للل بي للرا اا بيوا رجلللث 

ملف قلث كلا رل و ب، و بلرةتورف ةنةا     بي ن نث بييت   لرا فنحملا ب،كا لاا بياشلرجلث تتلر ب يولام بيولنش ا رل
 بي حمم   نا   ميت  بيورل ا فاييواجلش )كن كا كال بيش ا بي   بخت و( كال يمل جل بم ك ي  تترب   

رل. بحللام ا  ولص بلرلاهق ا  اا بيانةنلث الا  لنا ة خاصلث يبضلتث )ككلابييلدخ منليا فلا ب تلا  لمكرا  لأل     
ينانللا(ا  مللي فللرض  نللا   مللي ب  اتللث بياشللرجلثا فللال  يلل   للد جلقا تللا إىل   وللريبا تةللممثا يغللري ترا للاث يي وللري 

 ي للل ت لللارر بيولللماك بمل لللينةا  بياشلللر  ا  مللل  بيفهترلللثا خاصلللث ا بلرلللاهق بي لللتربيجلثا يةلللاي بي لللتربيجلث  
ن  مللي تتللي حللن ا ظللا بي ابصللا ب،ناتا،فايللاي.مي لل  بييأكنللد  رللاء   مللي بلوماتللاا بيلليت  ربككللحل ا بيولليا 

ب،افث بييت ختممحل حقاث بيامنويا ل بيف ميا يبييت ،مبا  د فرضحل  نا ب   مي بخلنا،با بمل ي لا جلث ظمّلحل ب  اتلث 
 يللل  ا بيف لللاا ييلللافر تلللاب،  يمكنلللاو ب،افنلللث بيللليت    يجلريللل (29)بياشلللرجلث توللليكرة ا تيللل بء بلرةقلللث بي لللتربيجلث 

 ربككحل خام بيفهاب، بي رنلث  ايرها لثا يع خت جلرحملا  ملي تلدط فللبا هاجلملث تل  بيل ت ا يكاتلحل  لاتا  ،ئنولا  ا 
ب للللليكرب،جلث بي ةلللللاء بيرالللللاي ا بلرةقلللللث   اييلللللا  فلللللاّل بي لللللنا جل  ب،لللللاتول كلللللاتاب  لللللا ،جل   ملللللي   ننللللل  تت ولللللحمم 

، ا ظريف بيانةث بلوييدةا ي د ب، اط  ي  ت  ظحما، ضريب يدجلدة تل  بييقاتلاا بحليرجللث بلائكلث يبمل يكرب
   (30)مل ي ام بلاب،  بيةانونث بليافرة 
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ي رلللدتا تلللرط كثافلللث بيف يبا بحليرجللللثا يبلاب للل  بيوللل رنث بلريشلللرة ا ينانلللاا يتغملللإ ترلللاهق      
مشام تفرجلقناا فلال  يل  جلالدي غلري تيابفلق تل  ب، لاف بيل   جلولا  بلرةقلث ا هتررلا بحللا ن يل ب 
 جلوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليايإ ترلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا بير لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر إىل بيفحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدب  

 
 

 دة تيوا اللثا مشمللحل تهللاب،ب  ،هاللثا يتخللرط يافللثا كللال بلراخنللث يبياشللرجلث ا بيامنويا للل  ا ياا،رللا  للا ربا تي للا 
اكلللا  للللأ ري كاللللري  مللللي حنلللاة بجمليكوللللاا ا  ملللل  بي لللللة   اييللللا    فلللال بياتللللخي ا بملجل اياينللللا بيقدميللللث ي للللا،جلخ 

 حد ل تلب ةل تياهتل    -يمل  د تل جل اا -ب توال ا مشام تفرجلقنا ظاا 

ينللللللثا (ا فايد،ب للللللاا ب،نايا green passagewaysةللللللربء )تتللللللا ص للللللا  فرضللللللنث بلكللللللربا بخل     
او ربا خةللربء  لللاللا فلليح  يب،ناتا،فاياينللث  شللري إىل تّل هجلللا ة تولللدملا بيرها للث ا بيامنويا للل  للد  ولللّااحل

نثا ككلا بلرلاهق بيوشلاافاتاا ي اي تربء بيمنانث طايحل إىل تت كث رند،يياينلث تل  بيولبيشكاما يبي رب بيففرجلق.  ف
رث تةلحلا فا للتث تيل   لل 75تيلل  ي 130حل بياتللريباا يبيفهنلا، بيق للرية خلام فلللة ،هالث  للل حلاب   شل م

تا، للللحل  للللماكناا  ا حنللللخي(31)بي للللنا جل  ب،للللاتولا يصللللائد  بيفمسللللاك ي  اتللللث ا بلرةقللللث  بجملللللام ،كا للللاا
خي تربرلا ا ي،بءرلم(ا حنليت  ركارلب يقرب،يجلث خميم ث )يرا تا  يحل  منث جمكا اا بيف يبا بييت صلّروارا يبلاب ل  بيل

وللللريأا اللللاما يبي للللا،ة  مللللي ةللللاكمث توولللل رباملخمنكااا ضللللك  طركللللاا يايوللللينث ضللللنقث تللللا  للللل بيا جلللللالا يب،
نلللث ب،  بيراا تيخ للله  ملللي تلللدط تيوللل  تللل  بللللا تاب   ب لللييتحلللابض بياتلللريبا  تللل  بمل يكلللا   ملللي ب ي لللا  

  (32)يبحلنابتنث 

ا  اللا رنللاا حيرجلللث تلليا حللاملا تخللرط ع بييوللرف  مللي جمكا للاا تلل  بي للنا جل  ب،للاتول بلوللمتل  يق     
جللث ككلا رلا بحللام ا ب،الا بي لر  ا ي قرنلاا  ا ر (33) بي،باتونثا يين اياهجلث تا يريجلث ككا را بحلام ت   ا،جلرائنث

تل  امنلثا وليقر ا بيانةلث ب،ا ب يكدا  مي ب ي ا  ب يتاب   تيرا ا ت   ر نم ت ا  ةاي ت(34)ا  رجلااينياتنا 
ر  يةولام بياتلمل ينلاا  ملي بب    بجلد  ريه بتيقائنث  اينث ا بخينا، تتاب  تونرث ت  بيراا اا بي جلثا يبحلنابتااا ت

خلةللربء مبثا للث هللرأ   يتلل  ييحمللث ت للر رند،يياينللث يقللد تصللاتحل رلل و بلكللربا ب(35) خاصللث بحملللا،ا يبيقشللرجلاا
ل م للثا يجلولليخدتا نةللاا خميب  للام ي رقللا ي رحللام تامسنللث ،ئنوللث  ايروللاث يم للنا جل  ب،للاتولا يبيلل جل  جلريكللال يا

    نراا ك يلوماتااا يب، قرناا خميم ث  إىل ياتإ تهنا  د صا،ا تقاه ا يياا م بيوماكا يب

 كاتللا   للد   للال يمتيكنللث بيانةنللث ييمككللربا بخلةللربء  ي، تحمللم ا بييللأ ري  مللي بيوللماك بمل للينةا  بياشللر ا     
يي ل  ثلث  اتلا  خلر مل جلقللا تمنلث  منحمكلاا يجل لال تولنةر ب   للا،ة ي ئنلث تي كمنلث  ملي بملخلياف ا بيوللماكا 

   تل   مكلاء بياناياينلا يب،نرلاا يبيا،ب لث  لأل يبيقد،با بلورفنث بياشرجلثا يرا ب،نرااا يت  ر ب بلرةمق جلرط  لد



 
 

                                                       حمد سالم الضبعأ                                                نظرة عامة على المواقع السكنية للبليستوسين األعلى في ليبيا               
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بي ائ  بياشلر  رلا ا بحلقنقلث يينلد يي ا لا  ر لرجل  ،ئنوللا بيانةلث بيةانونلثا يبيا،ب لثا فايانةلث  لل ر 
 ا كا تربحا حناة بي لائ  بحلل. يلنس فقلط ا بيرلابح. بحلناجللثا يبيوةلاجلث فقلطا  لا حلن ا بيراحنلث بيولماكنث

(36)   

 
 

ب ا فنلث إ لحماتا كالري مانةث ب، ربيت  ر ب بلرةمق جل لض  وص بيااحثل ا حقم. بيا،ب ث ي مم ب،نراا  أّل ي     
 دتا بيفح لللا،  د،ب لللث بيللل  لللريي،ة بلر اتلللاا بيا،ب نلللثا يقلللد  لللام فرجللللق تللل  بيالللاحثل  اةلللربف ملت لللا  ي للل ا،ه  

   إىل ا بياشللرجلث  وللا ب،كا للا يمودجلللد تلل  ب،كا للاا بياشللرجلث بيوللا قثا ي اصللماب إىل تّل بملخيافللاا بيا،ب نللث  للل
  (37)حمم نرنلث فنكلا  نلريي،ب نلث  بيياا د ب، ربا  نرحماا فايياا د ب، ربا  ل بياشر جلوكلا  ملي إحلدب  بخيافلاا

 نث يحنلدة ظحملراا لث  لم يف،ب. خام ريرب لاا  دبجللث تل  فا،كا اا بياشرجلث بحلدجلثث  اجل ا ينرنا   ش ا  د
ط  شللل ا ت ا للل. املخيافلللاا بيا،ب نلللث  لللل ب،كا لللاا  ملللي تولللياط كاكلللإ بيف،ض  لللر اا ف(38) ا تفرجلقنلللا

  للال  نللث فنكللا  نرحمللاا بيا،ب  ياا للدرا ب، للربان ت  إ ب كاتللحل ب،كا للاا  وللنش ا تت رللث تيقا، للث فللال بملخيافللا
  منمث  

ا ا تي بلوللا مللي افةللابا فللا مي لل  بير للر إىل بيي للريبا بيلليت طللد  ا حنللاة ي مللي كللاا يتحمكللا كللال بيفتللر   
 لث    تفلرب  ب،كا د  نكا إ ب كال- مي حواب كاهنا  ةا،با  شابئنثا تي تهنا  ر اط  لبكم بية ربا ** بيانةنث 

اغربا ايولاتمل بيلدمي بيانةث يحوإا  لا مي ل  ، ةحملا  يا  ر و بيي ريبا ي نا حما   وايمل مي   إ،  ا-كاريب  يدب  
تخللرط  تلل  ترحمللث إىل بجمليكلل  يبييقللينا فايوقللا يبييقاتللث رلل. ي للائا تايوللث يمي ا للا تلل  بيي للريباا ككللا تّل بتيقللام

   (39)ي حملنةث  جلوحمم ا   اجل  جميك  بي ،ية بي   جل ال ا حايث ب  بل ي  ن  تي اتا ت  بيانةث ب

  وللا و يتربحملليا بي  للرة بيواتللث حللام بيي نلل  )تجلللا  كللال ةلل مي(ا يت قافاجلللثا فللالّ -ت للر إجل اياينللث يتلل  ييحملللث   
نلللث ايلللدةا كمنلللث حيك ر لللر ب تللل   يتردبفللليا بوملللي ت لللةمتا  تةاهلللا  ترتلللا ا ننلللخي مي للل  تل جل لللريا  شللل ا تلللاا 

مي رلي تل  ا تخلرطامليتيد،يث تل  بييقلدم يبييتولل  ملي بلولياط بيولماك.ا يبيثقلاا  يتل   يل ا يضلك  حلا
 دتا   حملرا ي لداتنلاا  رلجل اح ي ء ب ت   كمنث  ناياينثملينرنثا  وكا  ملي  و جلل  تي حل ف بيي لريبا تي ب ت 

يانةنللث )ككللا بيي للريبا ب  للال رلل و ب ت اتنللاا تاب نللث تي غللري تاب نللث  يتلل   يل ت ت ةلل  فوكمنللث بيي نلل  تلل  
يللي ي للا بيلليت  رفيةللنق يبلبظللريف بيانةللث بيةانونللث )مب حماتحمللا  تورفحمللا ا هتررللا رلل ب(ا  يا لل  ا حل للث تللاا  مللي
 يفا اا بي نا جل  ب،اتول ا  ي  بيا حل(  



 
 

 2020 وليوي( 2العدد ) (4)المجلد               مجلة المنتدى األكاديمي                     
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فللاأ  يلل  فقللد  ورفرللا تجلةللا  تتللي يللنس ررللاك ثللث ةلل.ء تاّيللي  شلل ا حيكلل. يمل فةللر  ا      
ةلث  كمنث بيي ن ا يبييت مي رحما تل  و لس ت ولحما   لا خ لث ي لر ث ا ت  ي لحل  ي لري فنلي بيان

  ةانويحما بليقماث 

إينحملللا  نلللثا يبيللليت جلر لللرينلللث يبي ن جلقفوملللي  لللانا بلثلللام ي ونلللدب   ملللي بيي ولللريبا بلر اةلللث  ايرلللاحيلا بملتثري ايا      
ا بللللد تّل نللللث تيوللللوثنوللللااهنا تيايللللا  ييا لللل  بجملكا للللاا بيولللل اتنثا يبتيشللللا،را  مللللي توللللاحاا يترللللاهق ي ربف

  و بيقللا،ة بيم اجلللثا إ  جلايللد ا رلل  املخيافللاا -ا  ي يرللا بحلللا -بملخيافللاا بيا،ب نللث ا بيقللا،ة بيففرجلقنللث  للر اط 
 
 

  لناجلثا -وائملث ب،فلرييبي تياات،    ائاا ي اجلث كارية ،ئنوثا ير.ا  ائملث بيرنيلر  كات لا بيليت  يتلد  ي لث بيالا
 ث يللليت  يتلللد  بيم لللب ائملللث خلللابهبل  ي لللد تظحملللرا بيد،ب لللاا بيم اجللللث تّل ب،كا لللث بي لللتربيجلثا ي -يبيوائملللث بيرنمنلللث

 اولد كا لث بيفخلرية  ا   ال ت رب ي،ب نا إىل يفا ث تخرط  يتلد  ت لس بيم لثا يإل كاتلحل ب،  ناجلث تثا  -،فريب
  للناجلث -يم للث ب،فللرييفا للث ب  لل  بيفيىل تةللاا بي نمللاتلبان ا حللل مل  للر اط يفا للث ي للث بياللاتيا   للمث  رب للث تلل 

، للربا اج بملتيشللا، ب. إمل تيللرللب نللث  للل ب،كا للاا تللا ،غللم  رهبللا ب، للربا ترحمللا  ير لل با بللد تّل بييكللاجل با بيا، 
  (40)يميكا اا بييت  يتد  ر و بيم اا 

ترللاهق  ا كللابيف مللي  تلل  بيوللرض بيوللا ق مي لل  بيقللام إل جمكا للاا بي للنا جل  ب،للاتول ا بيامنويا للل     
لولا،با  ررلا  لايي ري ا بلرلاخا يبيل   جلالدي تتلي  لد ب ال  بتل  تاحنلث  أ - د،يلث تي  لأخرط–بيوا  بيقد   يشلا ي 

يول  ييشلكا قلات بييشلا ي  تيلا،ب .  ت وحماا يك ب فنكا جليومق  احليكنث بيانةنثا يبلكربا بخلةربءا يبيواتلا ب،نينملب
خدبم كللل  يب للليت لللماب بحل لللام  ملللي بيةولللام بيقلللائم  ملللي ب، بيوللل   ا بي حملللاف يبيولللقائ  بي لللخرجلثا يا

 رنث كاب ل  بيولميبيل انث ي بحليا،ة يبيو ام يبيفخشاب ا صر  بيف يباا ير و كمحما  ش ا بحملياجلاا بيةاا نثا
 ا بيامنويا ل بيف مي  

 لمواقع السكنية في البليستوسين األعلى:ا -2

بحللللرب بيوالنلللث بيثاتنلللث تااةلللرة تصلللاتحل ينانلللا تركللل ب  يميا  نلللث  ايرولللاث خلللام بيولللرابا بيقمنملللث بيللليت ت قالللحل      
يومكاء بييا،جلخ يب، ا، يبياايناتتثر ايايناا يبيفحافري    يغريرم   ا ياا،را إحلدط بي ةلاءبا بيفجل اياينثملبيثقافنلث 

بيولرل يي لاح بييت تشأا فنحما يفا اا بيامنويا ل  با بمل ي لا  بمل ليتاب  ا ي ةلّا،ا  ملي تلدط  ملف 
تت كللث إ اتللث تكثللر ب لليقرب،ب ا  با  ا للدة إ اةللث تكثللر  جلراتنللث  ي را للا ا ييحللدبا بييكا نللث  ويكللد  مللي  وةللحما 

يبيي رايلللاي. يبيفح لللا،   بمل للللب نيرباا  ا بيادبجللللث كلللال  ركنللل   مللل  بيد،ب لللاا  ملللي   ولللري بحمليلللاط يظن نلللا  
نلللا بتةا لللا  تللل   نةلللي بياتلللر ت نةللل. بليا لللة.  ي لللد يلللرط يمامنويا لللل بيف ملللي ا ينانلللاا يجمكلللا مشلللام إفرجلق
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ب يخدبم ت ةمتاا فرنث تشليقث تل   ياجللاا تي،ي نلثا يةلرأ تي لةنث ييتدجللد بيوكمنلاا بيثقافنلث 
 يبييقرنث يب،ناياينث يملتي بيرب جلاتلجلث يمامنويا ل ا يناناا يغريرا ت  بلراهق ا مشام تفرجلقنا 

م تفرجلقنلللا ا ئدي بيفمسلللاك ا مشلللاب،لللاتوال يصلللا-يمبلللا تل ررلللاك تولللا،با خميم لللث يتيكنللل ة بختللل را بي لللنا يل     
مللي غريرللا   تولليقمث   كمنللاا بييتللام تلل  حايللث ب ي للا جلث إىل حايللث تخللرطا ب لليايإ ب ياا،رللا  كمنللاا  قافنللث

ا يصلا،ا قلا،  بيففرجلقل.بملا بيا ا  يا ا ب  لدت بيالاحثال ا  ،ب لث  ياجللاا بيامنويا للا يباايا لل ي ةلاجلام
 ر اةللللث بيوللللماكناا بل اتنللللثا ي ررللللاك  للللاب ربا إفرجلقنللللث بيةللللا   يي وللللري بلللللاب  بي للللرونثا يبييرا للللاا يبيير نكللللاا بل

 
  . ا ب ليخدبمييبمل وليكايا    فومي  انا بلثام   مي   ،ؤجلث  مناا رل ب بييتلام ا بييرلايم بلرحميل.ا(41)هبا 

(ا كك ةمح فين يي يظن يي بلوماتا نلثا يت يب لي Pre-pastoral archaeology اا بير اية ) مم   ا، تا 
 ب،للاتول ا -بي للنا جل  ركنللث  رللدبير رجلللثا يبييقرنللثا ا   وللري ب لللب نيناا ب  اةللثا يمنللط ب  اتللث يبيير للنم يبحل

رملباايا للللل بليأخ منويا لللل لللا ،ب،با تكلللاكاا )يرلللاب غللللرب ينانلللا(ا ييب   بيرنلللا بيفي للللط بيولللا ب  ا بيا
  (42)بلا ر 

ننكلاا يف ولا      لريبا ي قييوا ت   ل ترم ب يربءبا بييت ع بيوكا هباا  ا بييشدجلد  منحملاا رل. إحلدب     
ث تكثلللر ىل تهلللر إ منكنللبياتللخي إ بل للارر بل اتنللثا ننلللخي ع بمل يوللا   ملللي يحللدة بلا للل  بيف للر  بييقمندجلللثا  ياينلللي

، اةللحل انا بلثللاما ب لل  فومللي حمللا يتقا،تيحمللا  للالاب   بيلليت  ريكلل. يللر س بيوكللق بي ريتاياي.ملبيثقللااب وللا ا ا ي، ة
 ا   رتلللا ا فمولللةل يالللا بي للللب نيربفنث رلللاط فةلللنح تلللا  الللا بيفي،باتولللنث ا ينانلللا مباب للل  ب  اتلللث بياشلللرجلث ا

اا بيوا رجللللث ا ا ا حلللل جلر لللر إىل بييقرنللل(43) كحمللل  ةلللراجلد، ا مشلللام بيولللربأكحملللاف  لللخاما ي  للل ةا يا  
يا تثلا   (44)نير  ررلري   لاير -جللرباايلا،ا يب بيفكاكاا ا يبل تفا ب ييبل  ا ا  ا ياا،را تشاهبث ير ريب ا ا 

اتلدةا مثملتر  لمثا ييحلدة تويقر و بحلايث مل مي   تل تر ر إىل بيويا ب، ا، ا يبيفح ا،  ا ينانا  ا ياا،و ي 
ث  اوللاهثا  كمنلل   ت  تتللي ء صلل ري تلل   كمنللث ب، قائنللث تولليكرةا جليةللا، فنحمللا بحمليللاط يجلرللدت  ا ب،خللر للا رللا يلل

   ا دجلث يمي ري ا بيوماك بياشر ا يا   ا مي ت  ت اتاا بيانةث بحملنةث  ي  

  لل  راجللللث  مللي  وللل يبيولللبم بيلل   جلةلللره ت وللي ررلللا رللاا رلللا كاتللحل بيثقافلللاا بياشللرجلث ا بيامنويا لللل بيف
 يبحدة تشلكثا تم  و     بخيافاا إ منكنث 

 قللللللافا ا يللللللنس تلللللل  بيةللللللري،  تل  شلللللل ا بيثقافللللللاا بياشللللللرجلث ا -ا ب يقللللللا  ا يتلللللل  تر للللللا، إجل ايللللللاي.
 بيامنويا لللل راجلللللاا خميم للللث يتيكللللاجل ة  ملللي  وةللللحماا يضللللك  حللللاملا كثلللرية ت  للللر إىل رلللل و بيثقافللللاا نوللللااهنا

دا ي شللللللك ا بحمليلللللاط بيثقلللللااا يا ب للللللب نيناا ب  اةلللللث  نةلللللث  ولللللنش ا تولللللق تجل ايلللللاي. يبحللللل تي افةلللللاا
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بمل لليتاب جلث بيةللا   بخللياف ت ا لل. مي لل  تاح يلليا يرللا تّل تغمللإ  ملل  بيثقافللاا تشللأا 
 ا تت كللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللث 
بجل اياينث تياا دة تي تيقا، ث  ل   وةلحما بيلاوص ا بيولاحا يا بي لتربءا يتيرا لث تل  بيرلاحنيل بلا،فاياينلث 

 يبي وناياينث  

ويا لللل  اتلللث ا بيامناب للل  ب مب يةلللا ق بيد،ب لللاا ب، ا،جللللث يبييا، نلللث ا   ولللري بيانةلللث بخلاصلللث ا يب للل  بيفتلللر 
ةلثا تي  ن لا  تل  بيان ابء كلال  بيف ميا يباايا ل بلا ر يبيفي ط ا يناناا ت  ترةمق   وري بيوماك ب توات 

  نيحمللا ضللك  إهللا،  ع  ثاق  للاب ربا ي كمنللاا  قافنللثا يتلل  للرن  بيفحللدب  يبيي للريبا بيلليت تللرا هبللا بلرةقللث يفلل
 
 

فللحل  كاتللا   للد  ر  ء بي لل طكريتايللاي.  يقللد كشلل حل بييرقناللاا بحلدجلثللث تّل ترةقللث ينانللا يمشللام تفرجلقنللا يبي للترب
ي للللأا بينديجلللللث ب   قاجلللللا ب لللليقرب، ب توللللالا ترلللل  بياللللدبجلاا بيفيىل ي حمللللا،و ا  للللا،ة تفرجلقنللللاا فقللللد ع بي شلللل   لللل

 ا  لد  تل   يدييبتنلثب شاي بييقرناا  بيفةاينثا يا حاملا تخرط كال رراك تميقةاا  ةتنث يف يبا حيرجلث
 بي  يكلل   بللر يما  ر لاا يب بلاب ل   ا ينانلا ا  ةلر بيلديفا  بياب لل  إىل بيشلرأ تل  تدجلرلث هللرب مس ا إحلدط 

  (45)ا يب   ب،يام ا ف بلا ي اكرو )بيوقا،جلث( ا  ا،جلرائنث

يفلل  ي صللند بيفمسللاكا ي جلللثا ي صللند بحلنابتللاا ب ب، للاط بيرشللات بمل للينةا  ا رلل و بلاب لل  فنكللا جلاللدي مبكا، للث 
تل   مل   يشل ث ا ينانلارجللث بل بيراا اا بي جلثا يجلاحظ تل ثث  شا ي تا،يفاياي.ا ي نااياي.  ل بيف يبا بحلي
 ( 46، بئر ) ل ا ببل يش ث ا تاب    ر ايةا ي ند   اد بيرمح  ي ل بحلرش ا بل ربا يتا    رتن

 لللط ينانلللا ا يملللث ا ي مي للل  تل  لللّد بملكيشلللافاا بيفح ا،جللللث بيللليت ظحملللرا ا تا للل   ي، بي  لللاية  ملللي  يللل ا
ييا،جلخ بليوا،ف  منليا بت    ثري بيورابا بيقمنمث بلاضنث ي حل ظحما، بياشرا يتةااو بياشر ا ينانا إىل هت  ت دم 

يللم تلل  يهل كيمللث  470 يللم إىل 120فقلد  ثللر بيومكللاء  مللي جمكا للث تي ر للث تلل  بيو للام جلللبيه تيهبهنللا تللا  للل 
تتللي مل جليالل  ت     رلل ب بملكيشللاف ي مللي بيللرغم تلل  بي كللاض بيلل   حينةللي )حنللخي(47)ب،وللم  رللد  لل  بيامللا  

نللي حينةللي ر فنحمللا  م للأ،جلخ رلل و بيو للام يب هللا، بيلل    ثللخللط تشللائ. توللريف ا بيولليا بيفح للا، ا يمل جللل بم 
 انا   بيش (ا إمل تتي جل يح  فا  ا يب دة يماتخي حام بييا،جلخ بيثقااا يبيفحنائ. ا ين

يا ي لط بيف للدب  بيلليت مل ط للي تلل  بلوةنللاا يبلوماتللاا يبييرا للاا يبييللاب ربا بي ريتاياينللثا يبيياهجلوللاا 
حل رجللاا بيمنلبا مي ل  بييأكنلد  ملي  ،ب ليل ،ئنوليل كلال اكلا ت لر كالري ا  أصلنا بيففقنث يبيوكا جلث ا  يا ب

ي ا ر تفاأ يدجلدة فنكا  ه بي يا ث ا ترحمث تا  اا بييا،جلخ ا ينانا  بيد،ب ث بيرئنوث بيفيىل رل.  ،ب لث تلاك 
 بمل لللب نيربفنثريتاياينللثا ي  لري  حللام  لللب نيربفنث رللاط فةللنحا  للدت تللاك  للري  ا  ،ب للثا ي يالل  يميللاب ربا بي 
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يمكاب   بياايناينينث  مي بيواحا بيشر . يمنانا ا  ا،جلرائنثا حنلخي تيلرط ح رجللاا  رجلانلث  لد ة ا 
 تا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  حق لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللث 

ما ت لللل  ت كللللام  رقنللللإ ا تا لللل  رللللاط  1955ي 1952ي 1951بيةللللاوث ا ب،اللللا بيفخةللللر  يا بيف للللابم 
نم. يمةاقاا يي  اتث بياشرجلث ت  بيالايناينيت بيفي لطن حنخي كش   مي  اب ر     (Haua Fteah)تفةنح 

  بحياط  يا راط تفةنح بيفح ا،   مي يص     نم. يمةاقاا ب،ناياينلث (48)يبلن يينيت حن بيرناينيت 
  (49)يب، ا،جلث يتا طياجلي ت   ر ااا  ةاجلث حنابتنث يتاا نثا ي،خاجلااا يتهقم ت يبا حيرجلث 

يللدب  ر يم للم تلل  بتكشل  تللاك  للري   مللي ييلا  ف للل  لل منل تلل  ب،اتلإ بيفجلولل  يبيفرلم تلل   يلل  كملليا    
 ةللللحلا رلللل ب تتيلللل   للللرث  80يألضللللربا بخلم نللللثا جلوللللا بل إىل ةخ للللل خميم للللل  اةللللا ا بي حملللل   اللللا حنللللا 

 
نح ضلللك   بئلللرة رلللاط تفةللل بملكيشلللاف تثّلللا تقملللث تا نلللث  ايرولللاث يماتلللخي بيالللايناتتل اياي. ا ينانلللا  فقلللد ت خلللا

   (50بيرقا  حام تصا ب توال بحلدجلخيا ي ا ويا يبتيشا،و ا ترةقث بيوا  بيقد  )

ث  ا لم بيمنانل حلنرنث  رفليا ت كق بلوياجلاا بييت هاييحما تنا  تاك  لري  ع بي شل   ملي صلرا ث  منويا ل
ت لللام تيابهجللللث   للرا ث تيلل   لللرثا  نللل ا  65حلللن  80تللا  لللل  14 الللا بيفي،باتوللنث  يلللأ،جلخ ،ب جلاكلللا، ا   تللا

  ل تاللد . رلل و بي للرا ث   شللري بيد،ب للاا بييا، نللث يب، ا،جلللث إىل ت(51) بيفضللا  تةللري ث تلل  تللاط تاةللا،جلث
 حشلل.ايبحلكللا، بيا  صللند بخلللربف بي  رجلللثا يبي لل مللا،للاتول بلللاررجل  بيلل جل  خت  للاب ا ب-كللاتاب تلل  بي للنا جل 

اجلا لي اط تفةلنح ي يرلاا كحمل  جلاحظ تجلةا   أّل بيرخاجلاا بياترجلث ر. بلا ة بحلنابتنث بيفكثلر  ثلنا  ا  ليي 
   (52) م  بي لة بير ام بي ل بئ. يو ال بي حم  ا بيةاقنث خام ر و بلرحمثا حنخي يرط  جمحما ضك  

 65ل  بي لللة تللا  للاا لليريجلث بي للرا ث بيامنويا للنرنث بيفخللرط بلوريفللث  ا للم بيمن ايابهجلللث بل  وللد  يلل ا ظحمللرا
ا  محملللا تيلل   رثللل ييخي لل. يطلل 20ا ب لليكرا رلل و بي للرا ث يفكثللر تلل  (53) تيلل   للرث تةللحل 40حللن 

 40ر  الا حنلا خةل،الا بيفصرا ث تكثر  قدتا   رفحل  ا م بي را نث بيةاواتنث تواث إىل تا   حق لث بيةلاوث  ا
بلوللكاة  للل ي اي  ايفهبتنلا ا ي للد  نلل ا  ر لااا بلد اللثا يتقاةلةحماا يت يب للا بيفةلل(54)تيل   للرث تةلحل  15إىل 

 ي لرا ث بيشلرأ يرربتنلثتيل   لرث ييخي ل. يطلا  محملا ب 14"بل ب،ف"  ب يكرا بي را ث بيةاواتنث حن حدي  
  (55)با بيقاهوث بييت  ن ا  افرة بير ام بي  رية بلد اثا يبيف ي 

كاتللحل ا  للدبجلا املها،را ب،رنللين ا هتلل   كللا تللاك   14ي للد، بلاح للث  للأل  قرنللاا بييللأ،جلخ بيرب جلاكا، اتنللث 
 للري  بحلقملل.ا الل ب يللنس توللي ر ا  تل   للال بييللاب،جلخ بلوةللاة توكمنللا  ينوللحل   نقللثا يطيللاج يي للتنتاا ت للاجلرة  

 لمحل  للا،ة توماتا نلث ا جمللام  قرنلاا بييللأ،جلخا خاصلث فنكللا جليومللق  ولد  يلل    يخلام بيثا للل  لرث بلاضللنثا ح
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  يتلل   للاب  بيفنللا  ب،نات،كناياينللثا يب،ناتا،فاياينللث ا  (56) (OSL اييللا،جلخ بيةللائ. )
 كحمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  رلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاط تفةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنحا 
يبيللليت رلللدفحل إىل  ا لللن  ، ولللث فحمكرلللا يييلللا   بمل لللينةال بياشلللر  ا بي حمللل ا ي ،ب لللث  لللا،جلخ بل لللارر بيةانونلللث 

 لللييا ث ب تولللال الللاا تللل  ، ةحملللا  يتمنلللا يظن للل. يلللأل يبا بحليرجللللث  ب للليةا  بيومكلللاء   ةلللا إفلللرب  حانالللاا يب
بي اب، رها يبي مواا، بييت ييدا ا  ر ااا بي حم  )يبيليت  وكلا كك لائد ي ي ليتلاا بحلوا لث بيةلاء( تل  

 (  1ث )ب،ديما ا ت  إ ا ة  رقنح بي ريتاياينا بلةمق(57) ياجلا ا ب ةوا نث بيقدميث 

قلربءبا فةنح نوإ بيت(  جلاضح بييوموا بي ريتاياي.ملبيثقاا ي  اتث بياشرجلث ا كحم  راط 1)ب،ديما 
 ليخدبم  قرنلث حل ام  منحملا  ل  بببييت ط ا  منحما تاك  ري ا ت  بيياب،جلخ ب،دجلدة بييت ع  14بيرب جلا كا، اتنث 

 بييأ،جلخ بيةائ. بيواينث بيد ث   

 

 الصناعية/الثقافيةالمرحلة 
 بحسب 14التوا يخ الراديوكا بونية 
 م 1967ماك بيرني عام 

التوا يخ وفق تقنية الت لق 
 المستحث ضوئيا  

 رث تةحل  67.7-101.6 تي   رث تةحل 65-80 بيفي،باتونث  اا بيمنانث تا
 تةحل  رث 43.5-73.3 تي   رث تةحل 40-65 بيمن ايابهجلث بلا يريجلث

 تةحل  رث 17.1-43.5 تي   رث تةحل 15-40 بيةاواتنث
 تةحل  رث 12.5-17.2 تي   رث تةحل 10-15 بيشرأ يرربتنث
 حل رث تة 7.9-12.7 تي   رث تةحل 7-10 بيقا ونث
  رث تةحل 5.4-9.3 تي   رث تةحل 5 4-7 بيرناينينث

منللث  ا نلللقا  لللام  وك حنللخيبيد،ب للث بيثاتنللث رللل. ي للا رجل جلا تللا،  حلللام بي لل  بي للخر  ا  لللا ،ب،با تكللاكااا    
ا،  ا يضل  نلخي بلح تلحي  رن  تركإ بي   بي خر ا ي  ولري  ياجلا لي بي رنلثا يبمل ي لا جلثا يبملييكا نلثا 

يقرنللللللاا  نثا يبيخمةللللللط كريتايللللللاي. لابضللللللن  بي لللللل  بي للللللخر  بتةا للللللا  تلللللل  بملخيافللللللاا ا ب،ابتللللللإ بيف للللللما 
 ث هاجلملث بللدط اتلث  شلرجلمل  بير لام بي رنلث ي ر لااا إتاح ث ييا  ب، اات ي نلق  لل   ي    ت بلويخدتث  

بيقا لدة بيليت ب  لأا     كلا تلا،  رل با يفلق(59)  يصا، خمةط تا،  فنكا  ود ت ا ا  لربحا كريتاياينلث (58)
 نر ب( لكث )مل للاشللبيمنانللث بل -يبتةمقللحل ترحمللا ت كللام بملكيشللافاا بيف رجلللث بياحقللثا فقللد   رللحل بياوثللث ب جلةاينللث

ياشلللرجلث ا بي  اتلللث  ي قرنلللث تدرشلللث يب للللب نيربفنث  بي لللتربء تللل  بي شللل   ملللي  لللاب ربا كريتاياينلللثا يفنلللا
  مومث بيفكاكاا صاصث ا ترحمث بيامنويا ل بيف مي بليكن   يقرنا ي بيوا رجلث 
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ينوإ بيريائ  بييت  اصلمحل الا رل و بياوثلثا  يلد  لاب،جلخ ب  اتلث بيوا رجللث ا  مولمث بيفكلاكاا 
ا جل للا تا لل  يبل  للا ا رللا بيففةلللا (60) للرث تةللحل  000 69حللن  000 90ا يبل تفللا با ييبل  للا ا تلل  

 اينلثا يب لي ام كلا  ح  ا ا مشمحل بلاب  بل يش ث ت يبا مبقاصا يإ اتاا تلب ةث بيير نم ت  حركنث يايوينث
يإىل ياتللإ  يلل  كشلل  ا بلرةقللث بحملنةللث يألكللاكاا ا  للرأ   (61)تلل  بيوموللمث ب،امنللثا يبلرللاهق بي ثااتنللث 

 يبل كا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاا 
ا يكمحملللا طيلللا بللللدط (62)يب رلللال تلللرهأا يتولللاك  ولللافحل  ملللي  قرنلللاا تةلللاينثا يين اياهجللللث تا للليريجلثا ي ا رجللللث 

 يت بيفي طا حن بياايناينيت بيف مي بي ريتاياي. بلكيد ت  بياايناين

إىل حلد –   شلا ي  ملي ييلا  يت   اب بلقا،تث جلافر بييتمنا بيينااياي.ا يبلا،يفاياي. صا،ة ت  مثا يجللكد
يولللرف  منحملللا ا يناا ب  اةلللث يجملللاتن  بيف يبا بحليرجللللث بيفكاكا لللنث تللل   مللل  بيللليت ع بي لللل ب للللب ن - ونلللد

 نياتنلث  شلري تربء بيلجلااي الا بي ل ياب وث إىل بيشكام  فايانةاا بيقا تث ت  ترةقث تلابلراهق بجملاي،ةا خاصث  م  ب
 

رببا تنللاا ييب   بخلللب    ا ا إىل ييللا   للاب ر يمكللاب  بيوا رجلللث بيلليت  ريكلل. يمو للر ب،منللد  بليللأخرا ا كللا تلل  ي 
ا (63) ؤيا تد الثهريا ي، يولابييب   تةلرا كاتلحل ا بياب ل   ليل  خمنةلا  تل   قرنلاا ين اياهجللثا تل  تتلاب  تل  ب

ا يحق للث   بحلللاج كللر ين اياهجلللث تا لليريجلثا يضللاواتنثا يةللرأ يرربتنللث كشلل   رحمللا ا تا لل حللا ة يكلل ي  ، للائق
د بي لل مللا يمحللا، ا ا  بك بيا للحلا تويكللدجل  ا غلل بئحمم  مللي صللن(64) يكحملل  بيد للث بيةللاوثا يحق للث بيةللريةا

  (65) بياحشا يبخلربف بي  رجلث

اب ل  تلا يماتلخي  ل  بل لكثبيمنانلث بلشل-يت   دبجلث  قد بييوونرناا ت  بيقرل بلاض.ا   رحل بياوثث ب جلةاينث
ث  لللللرونث بلريكنللللل يبا بي الللللا بييا، نلللللث ا ب،الللللا بي لللللر  ا إ ملللللنم  رجلااينياتنلللللا تللللل   ا نلللللق هنللللل  يب للللل  تللللل  بيف

ةلللللاينثا ،لللللاتول بلولللللمتل  يقرنلللللاا تب-يمامنويا لللللل بيف مللللليا يتشلللللاهاا إ اةلللللث جملكا لللللاا تللللل  بي لللللنا جل 
اضلح بلاب ل  بيرئنولث بيليت ع جل(  2يين اياهجلثا ي ا رجللثا تل  ، ةحملا   ريتاياينلا تةمقلث حرب،جللثا يضلائنث )ب،لديما

ا ي اولللد  للل  يلللا ي ة شلللاك بيللليت  قللل  ا ت للل ا ب،الللاو ا(66)بياتلللخي فنحملللاا يرللل. ترةقلللث يب   بيولللل بي ، لللاء 
اب للل  إىل بيشلللرأ تللل  ا ييب   غلللال بي(68)بيلللاب   بياب للل  إىل ب،رلللاب تللل  يلللا ي ا يا ،تا (67)كملللم   10حلللاب  

   (69)تدجلرث غرجلال 

ا  ا بي لر ا يفقلأخرة ا ب،ال(ا جلاضح بيل نإ بي ريتاياي. يم را اا بحليرجلث بيامنويا نرنث بليل2)ب،ديما 
ث ب،الا ييلا،جلخ ا ترةقلب  تاب ل  تلا  الا يمنانلث بلشللكث يماتلخي  لب-يمقربءبا بييت ط محل  منحما بياوثث ب جلةاينلث

 بي ر  ا ينانا  
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الثقافة/ الصناعة البليستوسيينة 
 المت خرة

 الموقع السكني
 ، ا  التوا يخ باستخدام تقنية الوميض الحر 

 والت لق المحاز ضوئيا .
تميقةاا  ةتنث تةاينث يين اياهجلث 

 يب   بيول بي ، اء تن ريينينث
  رث تةحل 146.800±11.000
  رث تةحل 114.700±7.400

  رث تةحل 21.10±43.530 ة شاك بيوا رجلث
  رث تةحل 9000±30.000 ،تا بياب   بيوا رجلث
  رث تةحل 40±11.110 ييب   غال بيوا رجلث

يا لللط   لللريب  يف لللنص بل لللد، ب ةلللا،ة ررلللا إىل تّل مشلللام تفرجلقنلللا  لللد ةلللحمدا تثمحملللا تثلللا مشلللام حلللاض بياتلللر ب   
ير للام بلن ريينينللث  للرث تةللحل تلل   ةللا،  قرنللث صللرا ث ب 000 15ت ا للنا  ا  قرنللث صللرا ث بي للابل ا حللاب  

 اا ب جلللللب حما  اي للللرا  للللرث تةللللحل  يبيلللليت بصللللةمح  مللللي  وللللكني 000 10بيورجلةللللث حللللن باايا للللل ا حنللللا 
 
 

 شا يت لللللللامل  (ا يبيللللللليت  ةلللللللم تةللللللل امل  ررد لللللللنثا يةللللللل ربا تد الللللللثا يترلللللللا Epipalaeolithic ايناينينلللللللث )
   (70)حا ة 

  غريرلا تل ملي ا ينانلا لاب ل  بيول رنث يمامنويا لل بيف قافنلث  لل ب-رراا ي اا تل حنايم  يا  بيوا لاا بيالل
ام هق بيفخللرط ا مشلل مللي بياضلل  بيوللائد ا بلرللا  قافنللث تللاي ة-تلل  بلرللاهقا  منرللا ب،ل إيقللاء ت للرة إجل اياينللث

 ي لللط  هاللللا تلّ يشلللرأ بيف لللةيا ي ولللص بلرلللاهق ا بتفرجلقنلللاا ييب   بيرنلللاا يبيوا لللا ب،امنلللث ا بي لللتربء بيا 
 ا ة.  نة. بليبي ا،ة   اح تكثر يضاحا  حنركا جلر ر إيني ت   نةي بيقا،  بيففرجلق.ا يبياتر ت 

 ملللي مامنويا لللل بيفيوللل رنث يبفنكلللا جليوملللق  الرلللاهق بياب ولللث إىل بي لللرب تللل   رجلااينياتنلللاا فقلللد  اه لللحل بلاب للل  
د  تر لا،ا ا بيف نصا ي نت  بيرت بلا يريجلثا يبيوا رجلث ا  اتسا يب، بئر يبل رب ا كا يبليكثمث ا بيثقافاا

تل     ررلاك ا بيوكلام جملاتن (71) ي ةر بيوا را ييب   ب،ااتلثا يكحمل   ب، بيولمةالا يكحمل  بخلر جللرةا ي افا،بيلحل
 بيف يبا بلن ريينينث  ةم ت اةطا يتة ام تيدبخمث    يغريرا  

اي  إىل ربءا ي ةلر هرفل  ةلر صلتات   ا،جلرائنثا  وا   لاب،جلخ ب  اتلث بيوا رجللث ا بي لتربء بيشلر نث  يإىل بيشرأ
 ا يكلل ب تللاطتيلل   للرث تةلحلا بيونرللاا كاتللحل تيرا للث يم اجللث ننللخي ضللكحل ةللة ااا يفلليا جلديجلللث 160 الا 

اةلةاا ياتانلثا ك  (72)  رصنث بيش اا ي قرناا تةلاينث ضلكحل ت لمتث يتقلاي  ي ل اكلا ي قرنلاا  ا رجللث
   (73)نث بء بيشر ي رائنث بياييا يتاط ين اياهجلث ع بي ش   رحما ا ب،م  بي اري بياب   ا بي تر 



 
 

                                                       حمد سالم الضبعأ                                                نظرة عامة على المواقع السكنية للبليستوسين األعلى في ليبيا               
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 رللللري  بيرنيللللر ا كللللا تلللل  ت ،ب،  للللااا  –يا بيوا للللا ب،امنللللث بي للللتربء بيا للللةي ا ب جلللللر 
رث تةللللحلا يا باايللللا،ا تيلللل   لللل 100ي ايايللللاا ي اتللللا جلاتمللللحلا فليلللل   للللاب،جلخ ب  اتللللث بياشللللرجلث إىل حنللللا 

ي ناوللللليتا تتلللللا ا تا للللل  ،بفلللللل  جللللللا تلللللا  ا يب   تيبايلللللا ا تلللللا  فيكيمللللل  بللللللدط ت ولللللي تللللل  بييلللللاب،جلخ 
   (74) 14بيرب جلاكا، اتنث 

يشليرا يت يبا ا ي، لث بتتا جماتن  بيف يبا بحليرجللث فقلد ضلكحل  رائنلث بيايليا ي رائنلث بيفهلربفا ي ملي ةل 
   (75)يكاةةاا هرفنثا يت يبا توررث تيشا  ثا يكاةةاا ياتانثا 

(ا ررا شلحما ت تلاو   قافنلث )بيليت- اييترك  وندب  حنا بيولاحا بيشلر . يماتلر بيف لنص بليا لط ثلث صلاا  لل
حل بيفنللا  ارللال كشلل  للل كحملل  رللاط فةللنح ي وللص بلاب لل  بلريكنللث يمامنويا للل بيف مللي ا ياللا بي رتللاا يي

الللا،با ي  للل ةا يلللاب ا يكنبيف يبا بحليرجللللث ا كحملللاف بيولللخاما يبييلللا الا يبب،نات،كناياينلللث  ملللي جمكا لللاا تللل  
 ا بيرب جلاتلجللث  ملي ييلا    ككلا تةلا،ا بيد،ب لا(76) ريك. يألةلا  بيف مليا يبيفةلا  بيالريي  ا يبلا ليري  

 
 
 

  مل  لل بم دبفتللا ة ضللك  جمكا لث تدرشللث تلل  باناكللا بيو كنللث  ريكلل. كمحمللا إىل بيالايناينيت بيفي للطا كاتللحل تايلل
  (77)توال بحلدجلخي فرب  ب ا حايث يندةا جلويقد  أل ر و بيو ام  ثا ة ا  تيا ةا   ل بيرنيد، اينلا يت

 لللة بي للين خللام بيي ييقللا ا بيكتقنقللث  ائكللثا يقللد   للريا بحلةللا،ة بلا جلللث ا غللر  تي،ب للنا ا جمللام ب  للدب  
قيحماا فخللام رلل و ا   للريا خللام تمنللال  للرث بيلليت  للاتيلل   للرث تةللحلا تكثللر الل 45حللن  50بياب وللث تللا  للل 

جلللللد ا يمدرشللللث   تملف  للللرثا  را للللحل بيف يبا بحليرجلللللث ي ةللللا،ا  شلللل ا 5بي لللللة بيق للللرية بيلللليت بتيللللدا حنللللا 
  ترللم تللي حمللما يجلويلل  بنا   مللي يت للااب رلل ب بملتيقللام تلل  بياللايناينيت بيفي للط إىل بياللايناينيت بيف مللي مل جللل بم   لل

  رد  مكاء بياايناتتثري اياينا  بلش اا بيرئنوث

تائنللثا يحرب،جلللث ت ا إىل ط نلل  ي شللين  ب  اتللث  رند،يياينللث يتلل  ياتللإ  خللر  يلل  مشللام بيوللربأ   للريف 
بياشرجلثا ف . كحم   ر   م لي بياب ل   لرب يفيكلام ا مشلام بيولربأا كشل   ملي جمكا لث تل  بيف يبا   اتلحل 
ا بي ايللإ تللل  فلللليا جلديجللللث  ملللي ةللل ا يللاهة تي  ملللإا يت يبا ح لللاجلثا يت اةلللطا يييلللدا كللل ي  ةللل اجلا 

  نثا ككلا  ثلر  ملي   لام حنابتلاا  دجللي تثلا بيثلريبلا يبيفجلائلاا صروحل ت   شلر حيلر بي لابل  ل  هرجللق بييشل
  يا كحملل  رلل ب، تللر ا ع بييوللرف  ملللي ت يبا حيرجلللث تلل  ت للس بيرللا ا إىل ياتللإ ب  للر (78)يبلللا   بيلل   

  يا كحمللل  (79)يبلثا لللإا يتاب لللد يمرلللا،ا ي قاجللللا   لللام حنابتنلللثا تغماحملللا جلولللا  يم للل بم بيفمحلللرا يبللللا   بيللل   
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، ا يكحملل  ةللراجلد، ع  ا نللق جمكا للث تلل  بيف يبا بحليرجلللث بلن ريينثنللثا رلل ب يجلويلل  كحملل  ه،ه 
ةللراجلد، تلل  تةللحمر بي حمللاف ا مشللام بيوللربأا حنللخي  ثللرا بحل رجلللاا فنللي  مللي  قاجلللا   كنللث 

  (80)  وا   توال بيرناتد، ام

 الين ييحملث  ليا لةنثا إىلبت نةنث  يبيشرأ قا تا ر و ب ةا،ة لاب   ب  اتث بياشرجلث بيمنانثا يبيشكام تفرجلقنثا 
بي للتربء ام تفرجلقنللاا ي ا ا مشللت للر تقا،تللثا مي لل   مخن للحما ا بييللا ا  يشللا ي تت كللث ب  اتللث ا ينانللا تلل  تثنا لل

نةللث بيةانونلث بحمل   بيانةلثتللبيا لةيا ييب   بيرنلاا فةلا   مللي تت كلث ب  اتلث بيشلرأ تي للةنث تل  تاحنلث   ا محملا 
ي لند يب،كلل   ئم  ملي بارر بيي نل  كل ي ا  ا ياللا،رم يفنولا  جلويكلديل  ملي ب ي لا  ب لليتاب    لاهبلاا يا ت ل

قا للللم  تّل بيمي لللل  تاح للللث ييللللا  بخللللياف ه نلللل  ا ةلللل ا بيف يبا بلولللليخدتثا يا يظن يحمللللا كلللل ي  إملّ 
ياينللث ا ا،ة   را (ا يبيلليت تثمللحل  للLevallois technologyبلشلللك  نرحمللا رللا ب لليخدبم  قرنللث ين للاياب )

  لل  ولاقا  )ي ونلدب  ايف بة تجملام صلرا ث بيف يبا بحليرجلللثا ي قرنلث ين لاياب رلل و  قلام  ملي طدجلللد بيشل ا بخللا   لل
ي هلام  لارلا تي  ملبا تي تل  بي دفث(  حمندب ي  محما  مي بيرابة بيفصمنث  يجليم إهبيث بيشل اجلا ا ب لاو تحلا  

  (81) نط  ا دة بيرابة 

 

 

ايجلوللات  رتلل  كحملل   ي تهقللم بيف يبا بحليرجلللث بيقا تللث تلل  يرللاب تفرجلقنللاا يطدجلللدب  يا  للناأ تي للا  اللد
 صاصلث  جلثلري بيدرشلثا ب تتلر مل ا،اا تيقدتث  د،يث كارية  ملي  مل  بيف يبا بلواصلرة الا ا بيولا  بيقلد   يرل 
ّ ا إىل تتيلا،ةا يبيليت ث يمرب،جللإ ب  مكرا تل  قايند رايجلوات   ا،ا بي را نث  د ب يكدا  مي هرجلقث بلوا،ث بحل

أل بةا يرحملللائ. يلللطولللل   رنللل  بي لللرا ث حنلللحل ت احلللحل ي تولللال بياصلللام إىل  ،يلللث ط لللم  اينلللث ا بيشللل ا ب
  (82)خاصث ت يبا بي ند 

ي امل للللليرا   ملللللي تلللللا ع  كلللللرو مي للللل   ولللللينا  ولللللص بلاح لللللاا يولللللّا تمحملللللاا تّل بللللللاب  بي لللللرونث تلللللا  الللللا 
غريرللللا  ويلللل  تلةللللر ب تيتيللللر ب  مللللي بيثقافللللاا بيلللليت  للللا ا بلرةقللللث ا بيامنويا للللل بيفي،باتوللللنثا يبيوا رجلللللث    ي 

بيف ميا ننخي ترتيحما  وكناا   ا،جلثا يي ربفنثا ي ا، نث خميم ث  يككا را بحللام  رلد بلركلإ بييقلين باايا لنين 
 نثا يةللرأ بيوللاحم.ا بيلل   بتيشللر  مللي توللاحاا يب للوث ا تللا  يبيرنيللرا يصللتربء ت للر بيشللر -بي للتربي 

بيوللا بلا يصللتربء ينانللا بي ر نللثا فللال بلركللإ بي للرا . بيامنويا للنين  للد بتيشللر رللا كلل ي   شلل ا تيولل   مللي 
 بيواحا يا بي لتربءا يصلا، ت بة يييال  تقلات بملخلياف يبييشلا يا يتلةلرب   ملي ييلا  صلاا  لل  قافنلث  لل 
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بيولللاحمنث يبيشلللرأ -ب  اتلللث بي لللتربيجلث تاب للل  ب  اتلللث ا بيامنويا لللل بيأل ملللي ا ينانلللا تللل  تاب للل 
 ت نةنث بليا ةنث بلواصرة اا 

ـــة لمواقـــ-نالصـــالت البـــي -3 -ع اإلقامـــة للبليستوســـين األعلـــى فـــي ليبيـــا مـــع نظيراتهـــا الصـــحراويةثقافي
 الساحلية والشرق أبيضية المتوسطية. 

روللاث نللث فائقللث  اياصللثا يتمككللا تحملرللا ت للاو فكاب لل  ب  اتللث يمامنويا للل بيف مللي ا ينانللا   يوللإ ت اتللث خ
لا ل  بيول ين الا بييلا،جلخ  ب رحملث تلا تيمد،ب اا بييا، نلثن يب، ا،جللثا يبيا،ب نلث يشلكام تفرجلقنلا يبلرةقلث بحملنةلث ا 

 حل فنلللث رلللا  اييأكنلللد كحمللل  رلللاط تفةلللنح حنلللخي كشلللقا -بيلللرئنس بيللل   جلقلللدم إضلللافث يد،ب لللث بي لللاا بيالللل
كلللا ي لللرا اا وا لللإ ت ي بجملولللاا بيوكنقلللث  ملللي ييلللا   لللاب ر    لللنم. يمانرلللاا ب، ا،جللللثا يب،ناياينلللثا يتكثلللر 
   (83)ط ص بليا بيامنويا ل بيف مي توريف ا ت  ي ء ت  مشام تفرجلقناا يك ب ا حاض بياتر بيف ن

يليت ح لمحل ا يثقافنلث بتفةنح  ا دة تحمكث يد،ب ث بيفحدب  يبيوكمنلاا بفاأ  ي   افر  لب نيربفنث راط 
 للنرنث  اتللث بيامنويا ب لل  ب  قافنللث تلل  تا -بياللايناينيت بيفي للط ا بيوللا  بيقللد ا حنللخي  شللري إىل ييللا  صللاا  للل

 ل  ا ة ا ت  تا اتونث غري تايل  فاي را ث بيمنانث تا  اا بملي،ب(84)بليأخرة بيشرأ تي ةنث ا فموةلا ييارال 
ا ا يرللاب تفرجلقنللاا ا ،غللم تّل  قرنللاا تشللاهبث ييللد(85) بي لل طا مشللام تفرجلقنللاا تي حللن ا بي للتربء   خللر

   ا (86)ةللنح  رللاط تف)ي ريكلل. يموكللق بي ريتايللاي. ت وللي(ا يي رحمللا  اللديب تكثللر  ةللا،ب  تلل   ملل  بل يشلل ث ا
 

را اا ا ياللا ث تلل  بي للحللل تكللدا بلقا، للاا بيينااياينللثا يبلا،فاياينللث  مللي ييللا   شللا ي  للل رلل و بي للرا 
  للل بي للرا ث  ياوحملا كلل ي   قافنللث تت لل  -بي رتلا ا فموللةلا ييارللال   ،يلث  اينللث تلل  بييشللا يا ي ا لاا  للل
ىل  الين فل  بيالاحثل إييشلا ي  ب يارلالا رل ب بيةاواتنث ا را  تفةنح ت  ت ريب ا بلشر نث ا تا     ر  قنلا ا

رللاب ةللرأ جلللق  لل  يبيوللنرا،جلا بيلل   جلقللام  ايللا  بتيشللا، تي ريللربا فر جلللث ي توللال بحلللدجلخي  مللي هللام بيةر 
  (87)بياتر بيف نص بليا ط حنا تي،ي ا 

رةقللث مشللام ب ضللافث بيثاتنللث بيلليت مي لل  ي حملل  رللاط تفةللنح تل جلقللدتحما  يومللق  اتيشللا، ب توللال بحلللدجلخي ا ت
ا حنخي ت  غري بلوياود تل جل ال بياشر بي جل    راب بي حم  ت  يرس ب توال بحلدجلخي  لد  لاتاب (88)تفرجلقنا 

رللل و   (89) لللاييترك يبايلللرة حنلللا بلرلللاهق بيفخلللرط صاصلللث ا  مللل  بياب ولللث  ملللي مشلللام بياتلللر بيف لللنص بليا لللط 
بي رضنث مل   بم ا حايث إىل بيد ما فالوةناا  منمث يدب ا يغري حامسثا ي،مبا  لد جل لاحاحما بي ثلري تل  بيشل ا 
 ي يلل  يوللاال ب رلللا بيفيما جليومللق  ا، اللات  وللص  ياجلللاا رللاط تفةللنح  ر ريب للا ا ياللا بي رتللاا ييارللال )ا 

  يل  ،مبلا جللدّم  ملي ريلرة   ولنث  لام هبلا  ل ال حام  احل  أل  نراا ياا بي رتا ييارال ر. بيف دم(ا فلالّ 
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ياا بي رتا ييارال حنا مشام تفرجلقناا  اييلا  فحمل.  وةل.  فولث  اجللث ير رجللث بخللريج تل  تفرجلقنلاا 
   (90)يبيوا ة ترة  اتنث

 لللام إينلللاتا،  ياشلللرا يقلللد لللأل بي لللتربء بي للل ط  لللد تي  لللحل بخللليات بيبيولللاإ بيثلللا ا جللللر اط  لللاي  رة بيقائملللث 
   للناغث منللا ج لرللاخ مشللام تفرجلقنللا خللام رلل و بي لللة  يييللديب تلّ  –تلل  ياتوللث  للا، يا فرتوللا  –  يفرجلقللي لل ري 

احاا طيا   ملي تول هنا كاتحلبي تربء بي  ط ي مي بيرغم ت  تهّنا كاتحل تكثر بخةرب،ب  ت  حااا بيناما إمل ت
ل بيوا للا حنللا   ب توللا ا للحل  قللدم ي ا للغللري صللاحلث يولل   بياشللرا رلل و بلوللاحاا كاتللحل مبثا للث بحلللابي  بيلليت ت

  (91)بيشكام 

ث لر اةلللث  د،ب للليد،ب لللث ببيا ي لللط رللل و ب،،بء يبيي ولللريبا بليولللد ة  شلللري بيد،ب لللاا ب،نرنلللث بخلاصلللث  يمللل  
 Y (chromosome(ن يبي ريتا للللام Mitochondrial DNAبلنياكاتللللد،  )بحلكللللص بيرللللاي  

Y شللللري إينللللي ا   كللللدب   للللأل تاضللللا  بتيشللللا، ب توللللال بحلللللدجلخي ا مشللللام تفرجلقنللللا جلاللللدي تكثللللر غكاضللللا ا ي وقنلللل(ا
 ا بلويلللا ة تللل  لللا   لللن يحم الللدت فرضلللنث تحملللد ب تولللال بيوابير رجلثملبي رضلللنث بييقمندجللللث حلللام تحملللد ب،لللرس بياشلللر   
ا إمل ناتتلي اياي. ب بياللايا بيف هرجلقلث  لرض بلوماتلااتفرجلقنلاا ي ملي بيلرغم تل  بملخللياف ا بيولنرا،جلاا يا 

  تفرجلقنللا تللبخلللريج  تّل بيشخ للناا يبيفحللدب    للا ككللا رلل.  ا يللثا يمل  ي للريا ي  للا طللحل  رللابل يبحللدا يرللا
(Out of Africa )(92)  اقاجلللا يث يبليرا للث  قللام رلل و )ي امل لليرا  إىل بي للم باائللا تلل  بيانرللاا بي ا للت 
 
 

تصلام  مل ليابء(ا تلّ رلاب خلط بي  كنث يماشرا يتةااو بياشر بيقا تث ت  بي ثلري تل  بلاب ل  ا بيقلا،ة بيففرجلقنلث 
 ولنش ا  حنلدة كاتلحل ي ةل ا يفا لث  لمن ث ا ب توال بحلدجلخي  وا  إىل تفرجلقنا  حنخي ظحمر ب تولال بحللدجلخي 

حلاب  تلائيت  ا اا يكلال  يل ا يتي،ي لام تفرجلقنلاا ي  لناتفرجلقناا إّ تّ ا تايث بايربا بليياينث إىل بتيشا،و ا مش
 ( تي   رث ت   ا،جلخ بينام )يحييكا تهنا  د  حل ا ي حل ت دم   ثري ت  ر ب بييا،جلخ

 ا  يلللبيا بي ايلللإ  بياشلللر ا رلل با ييةاللللا ت مىلللا مشللام تفرجلقنلللا ا بلرا شلللاا بيومكنللث بليومقلللث  أصلللا ب،للرس
 جلل يرل. تّل  اه  ة يبحلدةاةرجلق  ةا ،  تودي   يظمحل كا بي رضناا  دي، حام ف لر بلرةقث مبثا ث ت ال تةاي  

ط  ا تلث تل  يلربا تخلر ربيو ال ا مشام تفرجلقنا كال تينيث يومومث ت  بايربا  ا تث ت  بيشلرأا يبحيكلام 
يللللأخرا ل بليامنويا للللبب،رللللاب  يكثللللريب  تللللا  للللر ط رلللل و بي رضللللناا ت للللااب  ملللل  بايللللربا  للللايي ري بلراخللللل. ا 

 ميرل  يحمما كلا  يل  ملهلرأ تونشلي   يبي   ت ط  ي،ب  حامسلا  ا بييالدم ا تمنلات إ اتللث بياشلرا يباايا ل بلا ر
 لرةقث تصا   جل  ا ببلرء ت  بمل يقا  ندي  بتي بج  ل رلملء بلحمايرجل ا يبيو ال بحملمنل بلايا 
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ا يثا لث ،يلام ا كحمل  ت،رلا  تةخا يي   بكيشاف بيومكاء ياقاجلا تح ا،جلث تيتيرة خلكوث 
 تيل   لرث 300 لراباا جلولا   كلررم نولإ  قرنلث بييلأيق بحللرب،  إىل  8 لاي لا يةلاب جللاف ا يه لا  كلرو 

ا ت ا  فيح  اب بلرا شث حام بمل، اات بيا نق  ل مشام تفرجلقنلا تل  ةلر حماا يغرهبلاا ييراهبلا ا ي لحل ظحملا، (93)
   شلللكا بحل رجللللاا (94)تلللحل ت مكلللث ا فحمكرلللا يفصلللام ب تولللال بحللللدجلخي ب تولللال بحللللدجلخيا يتضلللاء يابتلللإ كا

ا تلل  جمكا للث كاتمللث تلل   للا   اظ للا  شلل ا ينللدا ي  للم فلل  كللاتا  بياشللرجلث ا ت،رللا   وللك ا تلل  يفيكللثا يييحم 
 بيف رالا يغريرا ت   قاجلا ب،كيكث 

لا حدجلثلث  تث تلبيولث  لريةا يتولة - شري  ،ب ث تا،فاياينلا ب،كلايم تل  ل ال ت،رلا  كلاتاب ميم لال ييار 
كاتللحل تكثللر   اا بليةاييللث يمقوللم بيولل م. تلل  بيللدتا  ا ب،لل ء بخلم لل. تلل  بيللرتايي لل  بحلايجللل -طللحل بيقتلل 

نلللا ب يمشلللام تفرجلق ط بل لللر  دبئنلللث  رللل و بياقاجللللا بيفح ا،جللللث طكلللا ا هنا لللا  اضلللنتا  يفصلللا بيرلللا  بياشلللر ا ي لللر 
ب،للاتول - للنا جل  للث تلل  بيرجلقنللث   يقللد كللال رلللملء جلريكللال جملكا  ي للريبا  ةا،جلللث توقللدة حللد حل  لل  بيقللا،ة بيفف

ث تل  قرنلاا تا ليريجلولمتل  يتبي جل   اةاب ا  نةاا ت ياحث تكثر ،ها ث يبخةلرب،ب اّلا رل.  منلي بينلاما يكلاتاب 
ث تثلللاا اا بي جللللضلللكرحما ،تلللاه حلللا ة ت لللرا ث تللل  بي لللابلا ب للليخدتارا ا  كمنلللاا صلللند يحنلللر يتكلللا بحلنابتللل

   (95)ا يمحا، بياحش بي  بم

تلل  ياتللإ  خللرا مي لل  تل  قللدم بيد،ب للاا ب،نرنللث بل جلللد تلل  بيللد م حللام رلل ب بلاضللا ا فقللد هللره بيومكللاء 
 تيللل   لللرثا ترلللاهق  15تللللخرب  فرضلللنث  قلللام  لللأّل ترلللاهق مشلللام يغلللرب تفرجلقنلللا يبيشلللرأ بيف تا كاتلللحل  الللا حنلللا 

 
 بياشللر ا تللا،جل . فللال    يا د،جلشللحل  للأّل   حنللخي  للرط (96)ت ياحللث يمحميللربا بياشللرجلثا ي  ا ا للا بلخيم للث 

بيشرأ بيف تا يمشام تفرجلقناا ييراب بي تربء بيففرجلقنث بي  ط كاتاب جلي لا مال فنكلا  نلرحمم خلام بي للة بلكيلدة 
  (97) تي   رث تةحل 12تي  حن  23ت  

تيل   لرثا  15يقد كش حل  ،ب ث يمتكص بيرلاي  بلنياكاتلد،  يولاوث رناكلا   كنلث جلامل   كررلا حلاب   
 ثر  منحملا ا كحمل  بحلكلام بيل   جلايلد  لايقرب تل   ملدة  افاغايلحل ا بلكم لث بل ر نلثا إىل تّل  ل ال بي حمل  

بير للام بحليرجلللث بيد نقللث(  كللاتاب  تلل  ب جلارييتللا،جلل )بيلل جل    رللاب تلل  صللرا ث ت يبا حيرجلللث   نقللث   وللرف  ا للم
ب،للللاتول بيقللللدبتي -خمنة لللا تلللل  جمكللللا يل تللل  بيف للللافا جمكا للللث تللل  بيشللللرأ بيف ت تكثللللر ةلللاحما  اي للللنا جل 

بلولريفل  ا للم بيرةللافنل تلل   لل ال ياللا بي رتللا ا فموللةل يبيوللاحا بيمارللا ا يجمكا للث تخللرط غللري ت حماتللث 
تكللدا ي   (98)بيلليت ب للياهرحل يرللاب بي للتربء بي لل ط ا تفرجلقنللا  شلل ا ينللدا  شللاي )إىل حللد تللا( بجملكا للاا 

 ب جلارييتلللا،جللا يت  جمكا للث ينرنللث تخلللرط رلل و بيد،ب للث تجلةللا   ملللي  للدم ييللا  ت   قلللا،ب ي،ب لل.  للل ينرللاا 
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 ا تللث تلل  بيقللا،ة بيفي،ي نللثا يرلل ب ،مبللا جلللدم  مللي تل ب  للاملا كاتللحل ترودتللث  للل بلرةقيللل ا 
 ياايناينيت بيف  ا حن بياايناينيت بيف مي  ببي لة بياب وث  ل 

تفرجلقنلللاا  اممشلللب،لللاتول ا - منرلللا تل توللللف  لللأل ررلللاك فيلللاة كالللرية حلللام تورفيرلللا  اي لللنا جل يولللاء بحللللظ 
يشللرأ ب تي ا ترةقللث مل لليابءاي ا لليحمم  ر للربئحمم بيففللرجلقنل بيقللاهرل ا بلرللاهق بياب وللث إىل ب،رللاب تلل  خللط ب

ر حنلا مل لاو بلوليكبتل جل لال ي ي،ي نلث  تحلد بيف لااب ي حملم رل و بيرلد،ة ا بلوماتلاا مل  لّد بيفي طا يبيقلا،ة بيف
يا لل ولرض ا بيامنوقنلا  لد  بيي تر بي   ةحمد ي ترةقث مشام تفرجلقناا ف كا  كرتا  ا قا   أّل ترلاخ مشلام تفرجل

يانةللث ورجلللث  للاايحما بشللاتل يمي يلل  تلل  تي لللبا تلل  ب، للافا يبيلل   كللال ،مّبللا تةللّد اّللا رللا  منللي بينللام   لل بت  كللا 
بء تاوثلرة  لا ، بي ل ت يتصلاتحلبخي لاء بيودجللد تل  بيراا لاا يبيشليريباا ي لاف يماتلريباا ي ب،افثا تي   رلي 

 ي،بءرلللم   لللا،ب   بييرقللا تللل  ت لللال إىل  خللر  لللا،كل ب،لللاتوال إىل- شلل ا ، للل  صللل رية   اييللا    بضلللةر بي لللنا يل
  وةنرللللا مل جمكمحمللللا يةللللياا تلللل  بيف يبا بي للللابتنث ا  وللللص بلاب لللل   يرلللل. ا للللحممث بيلللل يبم  ثللللث  قاجلللللا فتللللما 

 ء بيفكثلر رل ب ب،ل توماتاا كافنث    تصا بيو الا يهاائوحمم بملييكا نث ت  ياتإ  يتل  ياتلإ  خلرا فلال
 للل   قافنللث-ا بيالللرة يم للاي افلا  كثللريب  تلل  جلةللره بيولللبم  ّكلا إ ب كللال ترةقللث  اهيللثا تي ترةقللث تائلدة تولليدجل

 بيواحا يبي تربء يبلراهق بجملاي،ة اكا 

 ةاا نللثا يينوللحلا ت للر بتررللا  منرللا تل تولللف  للأل تغمللإ بيي وللريبا بحلاينللث جلاللدي تهنللا مل  لل بم جمللر  ييحمللا
    حلاملا  دجللدةثلاما يضلكحقائق تلكدةا تد كث  اياناتااا يبلوماتااا يب،دبيم ب ح ائنث  فومي  انا بل

 
 

يللللث ا،رللللا تشللللأا تينةللللنح  ا ياثا يبيمنانللللث بيق  لللنث ا رللللاط تفلبي للللرا نثملبيثقافنث بيشللللرأ يرربتنللللع ، لللط بلربحللللا 
 نلللال كلللاتاب رأ يرربتب،لللاتوال بيشللل-ملتيقلللام  للل ا  تللل  بيشلللرأ بيفي لللط تي تللل  ب،رلللاب بيففرجلقللل.ا فاي لللنا يل

ولربأا يي تل  مشلام بت جلرد،يال بحيكامل ضك  خمنط ت  بيابفدجل  ت  بيولاحا بيشلر . يماتلر بيف لنص بليا لطا
.   لللنال )تي  كملللنانلللال بيقب،لللاتوال بيم-ي لللل بيوللل ال بيفصلللمنل  تتلللا بيثقافلللث بيثاتنلللث بيللليت ت ولللحما بي لللنا يل

ملي  جملكا لث كاتلحل ّل رل و ببيقاب  (ا ف لال تصلتاهبا  لد  لدتاب تل  ب،اتلإ بي لر  إىل ب،الا بيفخةلرا يجلالديب ت
  دميث رم بيمنانال بيفيبئا بيف،يح بيفح ا  بلااةريل جملكا ث   اتنث 

ي مي ر ب بيف اا جلادي كحمل  رلاط تفةلنح ا ترحملث بي لرا ث بيمنانلث تلا  الا بيفي،باتولنث يبيةلاواتنث تكثلر 
 قافنللللث تلللل  بي للللرا اا بيلللليت ظحمللللرا ا -ب، ااهللللا   للللاحملنط بيف نةلللل. بليا للللة.ا  اييللللا  فللللاّل ررللللاك صللللاا  للللل

بلدرشلث ي حمل  رلاط  للب نيربفنث  لث بيل   تل كر فنحملا بييلاب ربا بملفموةلا ييارالا يبيوربأ  يال ب ف ل. بيمت
 تفةللنح فاترللا تويتةللر ا  يلل  بيا للحل بلاب لل  بيامنويا للنرنث ا بلشللرأ  يجلاللدي ا ح للم بللكللد تّل بي للرا اا 
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بيمن اياهجلللث بلا للليريجلثا يبيق  لللنث ا رلللاط تفةللنح  لللر اط  لللاحملنط بيقلللا،  بيففرجلقلل.ا يررلللا مي للل   ياللل  
  قافنث  ل   ال راط تفةنحا يبيو ال بلواصرجل  ام ا مشام تفرجلقنا     - ل صاا

ءبا ينللثا يبملتيكللابييناايا  مللي بيو للس تلل   يلل ا يا بلرةقللث بي للتربيجلث  شللري بييللاب ربا بمل لللب نيربفنثا ي 
 قافنلث -الل تل  بي لاا بي  بلاب ل  بياايناينينلث ا مشلام تفرجلقنلا إىل ييلا  بي ثلريتلبيثقافنلث يمودجللد -بي ريتاياينث

ي  لانا فوملق بحملنةث   بلراهاي وص ت  بملخيافاا ب  منكنث  ل بلا ة بيوا رجلث بيفكاكا نثا ي م  بل يش ث 
ي تيقدتللث نويا للل بيف ملليكنللث يمامكاتللحل بي للرا اا بياايناينينللث بل  رللرة ا ت للر بيومنللاا يبيرا للث بلربلثللاما فقللد  

   (99)  ا،ة ه ن ث    بي را اا بياايناينينث ا  ا ا بي تربء بيا ةي 

لا لليريجلثا بيرجلللث تلل  تت لل   يالل  رلل و بملخيافللاا تلل  خللام تقا،تللاا تا،يفاياينللثا ي نااياينللث يف يبا ح
ا تلل   نرحمللاا يب   غللالا تا وللا ت رجل للا ا مشللام تفرجلقنلل 17منحمللا ضللك   ر للااا  بيرا نللث  ثللر -بيوا رجلللثا يبلا لليريجلثي 

 ا يخللا، تا للي اا  لاتس يرلاط تفةللنح ا ينانلاا ي ةللر هرفلاي  ي ةللر صللتربء ا بي لتربء بيشللر نثا ي ةلر بيوللا ر
ا تتلاب  بيف يبا بحليرجللث  حل  ملي ييلا   الاجل  ي لربا  ي لد ت اتل(100)بيرا ثا يت ،ب،  اا ا بيرنيلر    يغريرلا 

  لرب  وةلحما إىل  مل  بيفيبييقرناا يبيي رن  بلويخدم ا صلروحماا يتايلحل تكثلر جمكا لاا بيف يبا  شلاهبا  إىل
 ،ب  تلا كاتلحل  يلثا يتلا   اةلحل تغملإ بجملكا لاا بياشلرجلث ا ل وصا تي  م  بييت  ر ةحما اربا خةربءا ا ح

  (101)ختيمط 

 
 

ل بيثقافللاا  للبف هبللا  مللي بيو للس تلل   يلل ا ثللث  ،يللاا  اينللث تلل  بييشللا يا يبييرا للقا يبيقرب للث ع بمل للل 
تلل    ي تل  خلام  لد    يال  رلل ب بييشلا ررلري ا يمي ل-بيامنويا لنرنث بليلأخرة ا كلا بيفكلاكاا يباايللا، يب جللر

  ي جلولكح نلثا رل ب بييشلا جل ايايببلن اتن تلاا بيانراا ت   نرحماا بللاب  بي لرونثا يبمل للب نيناا بمل ي لا جلثا ي 
ييةا،جلللللث بلرتنللللثا بيجل للللا كحمللل  يبل تفللللا ب ا بيفكللللاكاا مبولللا،ب ي   (102)يرلللا  اضللللوحما ا يللللربب  قلللاا يبحللللد 

ام بي لتربء ث ا  ا لا يالا بياشلرجليبليوا اث منا يلا  تثاينلا   ايرولاث ييرلات. ظلاررة بييوقلد بيثقلاا  رلد بجملكا لا
  (310)بيا ةي 

 الخالصة والنتائج: -
 ورفرللا تلل  خللام رلل و بيا، للث  مللي بييقماللاا بلراخنللث بيلليت ح للمحل ا ينانللا خللام بيامنويا لللا يكنلل  تهنللا 

ب،لاتولا بيل جل  ت لاتاب توول رب م بيثا يلث يبليتركلث ا كلا بيفت كلث -ت را  ش ا تي  آخر  مي حناة بي نا جل 
 بي لللتربيجلث  يمبلللا تّل بلاب للل  بيوللل رنث بياشلللرجلث ب جل اياينلللثا بيولللاحاا يبيا جللللال يبيوا لللا ب،امنلللثا يا بلرلللاهق 
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 ايانةللث بيةانونللثا ي د،يللث تكلل   يقمللإ بلللاب،  بيةانونللث )بلللاء  - شلل ا تااةللر –كاتللحل  للر اط 
يبيراا للاا يبحلنابتللاا(ا فللال رلل ب بلاضللا  جلللر اط  للا ة  وموللمث تلل  بيفحللدب  بي نراياينللث بيلليت 

فللة ،هالثملتةرية يتخلرط يافلثا يتحلدب  بيراا لاا بيدي،جللث ي أ ريرلا ا خته بيوا ث  ل بيي ريبا بلراخنث تلا  لل 
حنلللللاة ب تولللللال  رللللل ب ب،اتلللللإا ت  بيفحلللللدب  بي نراياينلللللث تلللللا جلللللل بم فومنلللللا ا حايلللللث إىل بل جللللللد تللللل  بيد،ب لللللث 

لورفلث بيثقافاجللث رل. بيفكثلر ك لاءة -يبمل يق اء  يت  هيبجلا تخرط خميم ث ب ةح يرا تجلةا   أل بيقربءة ب جل اياينلث
بيفت كث بيثقافنث لا  اا بييا،جلخ ا يناناا ي يا  تدط  ا يحما ي أ ررا  ايانةلث بحملنةلث هبلاا يفلاأ  يل ا فاهنلا  وةل. 

 قافنلللث  لللل ينانلللا يبلرلللاهق بيفخلللرط بياب ولللث ا  نةحملللاا -صلللا،ة  اتا،بتنللليا يت لللا نح ي حملللم ي  ولللري بي لللاا بيالللل
 .  بياتر ت نة. بليا ة.ا يبيقا،  بيففرجلق

با يا ي بيولاحا بيمنليف ملي  ملب وكح يرا بلاب  بي لرونث بل يشل ث ا بلاب ل  بيول رنث بلريكنلث يمامنويا لل 
نللاا ا مشللام تفرجلق اب لل  بيولل رنث بلواصللرة اللا قافنللث تلل  بل-بي للتربء كلل ي   ا للا ة  ركنللإ يللاوص بي للاا بياللل

فلللبض  ايللا   اجلللا  يا بيا للحل  ب للي فحملل.  وةلل.  بفوللا  ييب   بيرنللاا يبي للتربء بيا للةيا يبيشللرأ بيفي للط  يا 
ا   ي مي تجللث حلام قرنثا تي ،مبا تف ا،ب ا ي ماكناا   ن نث  اا م  راصر - مي بيفغمإ-طركاا  شرجلثا مشمحل 

. تنةحمللا بيف نةللمب، ااهللا  بفقللد كاتللحل بي للرا اا بيمنانللث تللا  اللا بيفي،باتوللنث يبيةللاواتنث ا رللاط تفةللنح تكثللر 
ن اياهجلللللث ا اا بيمخاصللللث تلللل   ملللل  بيلللليت ظحمللللرا ا فموللللةلا ييارللللالا يبيوللللربأا  نركللللا كاتللللحل بي للللر بليا للللة.ا

 ء بيا لللةي  شلللريث بي لللترببلا للليريجلثا يبيق  لللنث ا ت لللس بلا للل  تر اةلللث مبتنةحملللا بيقلللا،  بيففرجلقللل.  يا ترةقللل
 اا كلا تل  بيفكلاك   ملي ايفبيانراا بل يش ث  ملي ييلا   ،بيلاا  اينلث تل  بييشلا ي  لل بليلا  بيامنويا لنين ب

 
 

ث تهنلا  شل ا راجلل ييشلا يا جلولكح يرلا  اضلوحما ا يلربب  قلاا يبحلدا  ملي ب يالا،ب ررري ا رل ب -يباايا، يب جلر
ا لللللث بلريكنلللللث   ا حلللللل مي للللل  تاح لللللث تّل بي لللللرا اا بياايناينينلللللث ا ت لللللر بيومنلللللاا يبير قافنلللللث يبحلللللدة-ينلللللا

  (99)ء بيا ةي ا بي تربه ن ث    بي را اا بياايناينينث ا  ا  يمامنويا ل بيف مي  ادي تيقدتث   ا،ة

 ،باا ي  ن للاااا يبتيشللاخياتللا ا مي لل  بيقللام  للأل  للا،جلخ ينانللا ا ترحمللث تللا  اللا بييللا،جلخ جلي للال تلل  ريللربا
 ملف  للرث تةللحلا  10تيلل  ي 200يبتقربضللااا يبخياهللاا  للل ب،كا للاا بلخيم للثا يتل بلللدة بياب وللث  للل 

 تّل بييتاينلا اوصا ككلاا  مي ظحما، ب توال بحللدجلخيا يبتيشلا،وا كاتلحل كافنلث خلملط ب،نرلاا  وةلحما  لبييت تر 
كا للاا نرللاا  ثللا ب،مللث  مللي  بيودجللدة يبليابهجلللث  مللي بلر اتللاا بيا،ب نللث بلولليقمثا يكلل ي   ةانللق هربئللق تي ات

  ث بلخيم ثا مي   تل جلوا دتا  مي  اضنح  ا،جلخ بيو الا يتصاام بلخيم
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 لللن ال بيولللانا بياحنلللد ييتقنلللق كلللا رللل ب بيوكلللا  -بل لللتاب  لللايومم–إّل بل جللللد تللل  بيوكلللا 
تل جليورفللاب  مللي بيةرجلللق بيلل    للم يي ( DNAبيومكللاء  لل  هرجلللق طمنللا ) جلولليةن بيشللاأا فومللي  للانا بلثللاما 

يكل ي  مي ل  تل  خلام بايربا بياشرجلث  ا يخدبم بيو اما يك ب بيف يث بلا جللثا تثلا جملاتن  بيف يبا بحليرجللث  
طدجلد هام بلدة بييت  اةحل فنحملا يفا لث  شلرجلث  -تأخا  ت   شر تواصرجل   -تقا،تث محص تاي  تنياكاتد،  

تصلللللمنث ا إ ملللللنم تلللللا  ككلللللا تتلللللي  ات لللللال بيد،ب لللللاا بحلدجلثلللللث تل  ولللللح تحلللللد  تقلللللاه  تللللل  ينراتلللللاا  شلللللرجلث 
(human genomes  كاتمللثا ي ر للم خللربئط يميتركللاا بياشللرجلث  لل  تو للم تحنللاء بيوللا   ككللا تهنّللا   لل )

 تجلةا بي ن نث بييت   ن حل فنحما ب،نراا بياشرجلث ت  بيي ريبا ا هانوث بي  بءا يبلراخا يبلرض  

 ا بي م لللوا فاقاجللليحللن رلل و بيمت للث جلاللدي يتل كحملل  رللاط تفةللنح   جل  للح  وللد  لل  كاتللا ت للرب،وا يتي للاه 
 للدة هاجلملث تل ي يليت ظملحل بيو منل مي   تل جلقدتا ت يث يدجللدة  ملي تصلام ب تولال بحللدجلخي ا مشلام تفرجلقنلا ب

ج ترللي بياشللر بيلل   خللر  بيلل ت  جمللر  هرجلللق  ةللا،  توللدي   يع إ  للاؤرا تلل  كللا بجملللا ملا بيومكنللث حللام بل للال
 ،ة ا نملللث يلللدب ا يتلللا ا،جللللث  ما ب تولللال بيفحبحمللللد ال يت لللافحمما يبتيشلللريب ا ت،يلللاء بلوكلللا،ة  صلللتنٌح تّل  قاجلللل

 بيودجلد ت  بلاب   ا مشام تفرجلقناا يي رحما ت دب ي    ال ت ةا،جلث    
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توياودجل  ا  ي  ب ياا،را  كمنث فرضحما تادت بحليكنث بيانةنث  جلر اط ب تولال تل  بيفت كلث بيةانونلث 
بيليت طلنط  للي ا تولق تي اتللا تهملق  منللي بصلةاحا ب لم بيروللق ب جل ايلاي.  ي مللي بيلرغم تلل  بيفمنلث بي اللرية 

 رللللد ب،كا للللاا بياشللللرجلث ا بلاضلللل.ا يا  بيلللليت   يوللللاحما ب جل اياينللللا بيثقافنللللث ا  ،ب للللث  ةللللا، بييوقنللللد بيثقللللاا
بحلاضللر كلل ي ا إمل تهنللا   للا  للاي ة  مللي بييراللل تي طدجلللد ترشللأ بيي للريا يت للاا ي ي ينا لليا ت ي نللث  ي وللري  كمنللث 
بيي نلل  فقلللط  يبينلللاما تصللاح رللل ب بمل لللاو  شللل ا تي  للآخر تر اةلللا   وملللام تخلللرطا يفللاأ  يللل ا تصلللاح تشلللاهبا 
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 للا ة تللا   لل. تاضللا    للرن  بيثقافللاا بياايناينينللث ا بيوللا  بيقللد  )يفللق  اهجلوللاا تي ( 11)
جمكا اا  مي ت اا  را حما بيش م.ا يبيلاظن .(ا خمّل  ،  لث ترحمينلثا يت لةمتا نث  فقلد 

تمسلاء  ،ج بيااحثال  مي   رن   قافاا تا  اا بييا،جلخ بتةا ا ت  بييرلا  ا بيف يبا بحليرجللثا يّع ترتحملا 
خميم للللثا يصللللا،ا رلللل و بيفمسللللاء  ولللل   لللل  راجلللللاا  قافنللللثا ي د،يللللث تكلللل   مللللي  للللاب ر  ةللللا،   يتلللل   للللاب  
بملكيشللافاا تصللاتحل رلل ب بيوكمنللث  رةللا   مللي بي ثللري تلل  بييوقنللد يبييشللا  ا يصللا، بلللرء بللد ت وللي تتللام 

 غاجلللللث بي للللوا ثا فايف للللةمث طللللدٍّ حقنقلللل.ا فر للللم بيي للللري بيثقللللاا يبيوللللماك. ا بل للللال يبي تللللال صللللا، تتللللر ب ا
يبي رضللناا بيقدميللث حللام بيي للري بيثقللاا صللا،ا ا تابيحمللث تااةللرة تلل  بيي وللريبا بحلدجلثللث بيلليت  ويكللد  مللي 

يمولماك بياشلر ا ترار  تيود ة بييخ  اا  جلقا تا ر ب بمل او إىل ةا،يل ياتل بي   بتةمق ا  ،ب ليي 
تللل  تالللدت بييةلللا، بيثقلللاا بليقلللا،با  ب جل اياينلللث بلخيم لللثايبيقللد،با ب  ،بكنلللث يت لللارر بيي نللل  تللل  بيلللر م 

 خل ب  بي لأا بحليرجللث بيفةللاينث )بيليت ظحملرا ا تتلاك   للد   لال  رجلالث تي  ونلدة  لل   وةلحما( كركلا ج تثللا  
يمي للللري بيثقللللااا فحملللل.  اللللدي تيشللللاهبث ا ةلللل محماا يا بياظن للللث بيلللليت صللللروحل تلللل  تيمحمللللا   حيللللاي  يللللاتل 

ت للر با بيفتثري اياينللا بييةا،جلللثا  للأّل   للث بخلللب  بي للأا بينديجلللث بيفةللاينثا رلل. تثمحمللا تولليخدتا   وةللا  تلل  
تثا   ث بخللب  بي يا لثا يبي احلثا يبيويملث ظحملرا ا ت لال تي  لناأ تلا  الا تل  ريشلر ا تتلاك  تخلرط 
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(12) deMenocal, Peter (2011). " Climate and Human Evolution". In 
Science, vol. 331, 4 February. P. 540. 

(13) Barnosky, Anthony et al (2004). " Assessing the Causes of Late 
Pleistocene Extinctions on the Continents “. In Science magazine, 1 
October, Vol. 306. p. 71 – 72; Surovell, Todd and Nicole, 
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A general look at the residential sites of the Upper Pleistocene 
in Libya and the cross cultural relations with its desert-coastal 

and Eastern Mediterranean. 

Ahmed Salem Adaba* 

. 

Abstract:  
All the available historical, archaeological, geological evidence 

/information on the sites human residence in the Upper Pleistocene in 
Libya has been re-recollected and assembled in an attempt to provide 
panoramic picture and research based on an ecological-cultural 
perspective that seeks to identify climate changes in the Quaternary 
period environment and the impact of such climate changes on the 
lives of hunter-gatherers in Libya as well as studying cross cultural 
relations between human residence sites in Libya with its desert-
coastal and Eastern Mediterranean counterparts. However, 
Stratigraphic and chronological tensions and synthetic materials 
coming from the Haua Fteah cave in Al Jabal Al Akhdar, the Uan 
Afuda cave in Acacus and several sites in the Western Mountain/ Jabal 
Nafusa provide fertile ground for study, where points of similarity and 
regional differences can be tracked and linked to the ecological and 
technical mechanisms of the cultural/economic shift.           
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