
مسوملا:2013ماعلخيرأتلالبقاملةقربعورشم
حيتفىوهفهكيفتابيقنتللعباسلا
،تينيبلوب،زيزعلادبعلضاف،نيلصر،رافيسولملقب
زتعم،تساجادنيربيميأ،يسارمهللادبع،ناملوهسميج
.ركرابمايرجويوزلا
صخلم
يذلايلقحلالمعللريصقلامسوملانمةيلوألاجئاتنلاةلاقملادرست
ريغصقيرفبهبمايقلانمخيرأتلالبقاملةقربعورشمنكمت
ىلعلمعلازكر.2013ماعنمربمتبسرهشيفيبيل-يناطيرب
Trenchقدنخلايفرفحلاةلصاوم Mبناجلادادتماىلع
Middleطسوالاقدنخلانميبونجلا Trenchقدنخلاو

Trench Dقيمعلاربسلانمةيبونجلاةهجلاىلاعقاولا
Deep Soundingطابترالاديدحتوهيئاهنلاضرغلا.هتحت

ةيفاقثلاوةيبسرتلاتايطعمللةديجتامولعمةعومجمنيمأتلاهنيب
برقيام(ينيسوتسلبلاناطيتسالاتابسرتلفسأىلإىلعأنم
يفاهيرحتمتيتلاتابسرتلانملوألارتملا.)اقمعم12نم

Trenchقدنخلا Mماعيفيلقحلالمعلالالخيف
تاضبنيفتنوكتنانكممةينوبركاروشقتلمش2013

نالمتحموةفاجىلاةبوطرةلقنيبحوارتتتاخانميفةبذبذتم
لبقيأ،)MIS(4ةيرحبلارئاظنلاةلحرملالخكلذنوكي
روشقلاهذهىدحإ.ماع70000ىلا60000يلاوح
قدنخلايفترهظ.دقوملابهيبشلكيهاهيلعديشةدعاقتلكش

Trench Dيرشبلاناطيتسالالالحمضاىلاريشتةلدأ
ةيخانمثادحاىلاةريشملاةيبسرتلاةلدألاعمقباطتتلملاعملااكرحم
رئاظنلانمةريخألالحارمللةبحاصمتناكدقارتاوترثكأةبرخم
ىتوملاةنيدم:ةيمامألافالغلاةروص.)MIS(5ةيرحبلا
.اهلبقوأs1950نيرشعلانرقلاتانيسمخ،انيروقيفةيلامشلا
Nمقرربقلاةمدقملايفىرت يرادإلاىنبملاهفلخىرتو57
تافيشرأ:ردصملا.قدنفلاومكاحلانكسموراثآلاةيريدمل
ةيعمجىدلظوفحم،نروثفيشرأنمءزجوهو،زليساك
ةيفارغوتوفلاةروصلادوعت.رتسيلةعماجيفةيبيللاتاساردلا
.اهنمةميركةقفاومبانهرشنتوةيبيللاراثآلاةيريدمىلاةيلصألا

186

2014ماعل45دلجملا–ةيبيللاتاساردلا

https://doi.org/10.1017/lis.2014.21 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/lis.2014.21


يرثألاليلحتلاىلارفحلانم:هدولمل
يللينوتنأاينوسويزتونمايفيلوأملقب
ونافلسوينيسناةانيتسركايرامويللانيشتاليجنأنمةمهاسمعم
ينيتسجوأ

صخلم
ةقربيفةيرثألايتييشتةثعبتماقةيضاملاتاونسرشعلالالخ
‘Cyrenaicanةقربةدلب’ريبعتلاتاقايسنماددعيرحتب

choraنم.ةزكرملاتايرفحلاوةيعقوملاتاحوسملالالخنم
ببسبةيمهأاهرثكأهدولملدجنةلجسملاةديدعلاتانطوتسملانيب
ةكبشعطاقتةطقنىلعاهعقومواهتيجاتناويرضحلااهميظنت
مسرنمةيلوألاتايطعملاضرعوهانفدهةيسيئرلاقرطلا
جئاتنهيفامبعقوملاىلعيرجأيذلابيقنتلاوحسملاوطئارخلا
ةريثكلاةيفزخلاراثآلانيبنم.تاباتكلاةساردوةيرثألاتاليلحتلا
اهرثكأعنصلاةظيلغلاةينامورلارارجلاوتايراخفلادجنددعلا
ةرخأتملاةينامورلاوةيروطاربمإلاتارتفلاىلااهخيراتعجريواددع
ةنطوتسملارمعلوطىلعسيلتايراخفلاهذهلدت.ةيطنزيبلاو
،يداليملاعساتلاوأنماثلانرقلاىتحتمادثيح،بسحف
نم.ةيراجتلاوةيعارزلاةورثلاروطتعبتتيفدعاستاهنكلو
تاجتنملاديدحتةيرثألاثوحبلاوراثآلاملعلالخنمنكمملا
ةردصملاوةدروتسملارارجلاىلاةفاضإلاباهعيزوتوةيسيئرلا
.رارجلاهذهتايوتحمبةقلعتملاتايرضنلاو

رصعىلادوعتةقربيفةسينكيفءاسفيسفلانمةيضرأ
؟ىنعموأنييزت:ناينيتسج
ليواك.دنامرونملقب

صخلم
رصعنمةسينكيفظفحلاةديجلاءاسفيسفلاةيضرأتربتعا
مامتهالابةريدجريغايبيليفرصقةقطنميفتفشتكاناينيتسج
نمضرغلاةيئاوشعلافراخزلانمةعومجماهنارابتعاىلع
بوجتستتاشاقنةلاقملابتاكضرعي.طقفةنيزلايهاهمظعم
ناكمالابناكاذااميفةفرعملاهقيقدتةداعابموقيوءاعدالااذه
بتاكلاذخاةمهملاهذهبمايقلل.اهنمزومرجمانربصالختسا
ارظن،ليجنإلانمعطاقم؛روصلانمنييسيئرنيردصمرابتعالاب
صصقو،روصلايفةلثمملاتاناويحلانمةعساولاةليكشتلل
ىعدملاكولسلايطعاثيحةركبمروصعنمةزمارلاتاناويحلا
ةعومجميطغيلليلحتلااذهدتما.ايتوهالاريسفتتاناويحللهب
سفننمءاسفيسفلاتايضرأتاذةرخألاسئانكلانمةبختنم
نمنافشتكاتالاحلاهذهنمةلاحلكيف.ةينمزلاةبقحلا
ماقتناكسوقطبهطبروكسامتميزمرجمانربليكشتنكمملا
.قطانملاهذهيف

راثآلا:1975–1971،شبيرخيديسيفتابيقنت
ةريغصلا
كيرنيكبيليفوديولنوجملقب

ةصالخ
؛رجحلاونداعملاوماظعلانمةعونتمءايشأ(‘ةريغصلاراثآلا’لكشت
تفشتكايتلا)ليثامتالوحيباصمالوةيعوأتسيلةيفزخعطق
يزاغنبيفشبيرخيديسيفتمتيتلاتابيقنتلالالخ
رشعلبقرشنللةزهاجتناكةلمهمةئف)1975–1971(
ناكيذلاةيرثألاتابيقنتلاريراقتنميئاهنلادلجملايفتاونس
اقالطااهميدقتمتيملىرخأريراقتكانهنأامبو.هرشنططخم
ميدقتكلذنعالدبررقت،دلجملاكلذيفاهنيمضتبجيناك
.تالجميفرشنللتالاقملكشىلع‘ةريغصلاراثآلا’ريراقت

ةعطق462ـلانمصلختستنانكمييتلاتاجاتنتسالانا
نكامالايفتايلاعفلاطمنواةيراجتلاتالاصتالابقلعتياميفةيرثأ
اهنكلوةماعةروصبةدودحمتاجاتنتسايهاهيلعرثعثيح
.انكممجاتنتسالاناكامنيأتلجس

ةركوتيفتفشتكاءاسفيسفلانمةيضرأنفدةداعإ
مشاهدمحمونايزوبدمحأملقب

صخلم
يهوةئيدرةلاحبيهةقربيفءاسفيسفلاتايضرأنماريبكاددع
ءاسفيسفلامييقتلمظتنمجمانربعضوىلاادجةحلمةجاحب
.اهيلعدمألاةليوطلاةظفاحملليجيتارتسإطيطختهعبتيةرهاظلا
1972ماعيفةركوتيفتفشتكايتلاءاسفيسفلاتايضرأ
تررقةلاحلاهذهيف.ةروهدتملاةفصرألانععطاسلاثميه
بولسأباهنفدةداعإبءاسفيسفلاتايضرأةيامحراثآلاةيريدم
نيذخآةيانعلكباهنفدبةركوتةفصرأىلعةظفاحملانإ.مظتنم
ةيلاعفلثمتواقباسلصحتملةيلمعيهةجاحلاوقايسلارابتعالاب
.ةيبيللاراثآلاىلعةظفاحمللاماعونةفرطتمةديدج

انيروقةلاح:ديدهتلاتحتيبيللاثارتلا
تينيبلوبوميركلادبعدمحاملقب

صخلم
.اهبمكحتملاريغةيمنتلانمريبكرطخبددهمايبيليفيرثألاثارتلا
زواجتلاعنملةبحاصملالكاشملاوعضولااذهبابسأةلاقملاشقانت
نامغرف،ةديرفتسيليهانيروقةلاحنا.ةيرثألاعقاوملاىلع
ئدابمانهةلاقملاضرعت،ةصاخلااهلكاشمىلعوهانهزيكرتلا
دوهجلابفارتعالابناجىلاايبيليفثارتلاةيامحلةيهيجوت
.ةيراجلاىضوفلاةهجاوميفةنهارلا
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.ةقيدحلاربق:انيروقيفلوهجميزئانجعمجمقيثوت
ةيباتكلاشوقنلااياضقويرامعملاروطتلا
يللانيشتاليجنأملقب

صخلم
نمةيبونجلاىتوملاةنيدميفعقيزيمتميزئانجعمجموهةقيدحلاربق
وذءانفنمضناعقتنفدللنيتنثإنيترجحنمفلأتيو،انيروق
يذلا،يسيئرلاربقلليرامعملاميظنتلا.ةيراكذتةيسيرودةهجاو
ىلعلحارمةثالثضرعيوداليملالبقعبارلانرقلاىلادوعيدق
يلخادلاءاضفلاىلعتاليدعتلاولامعتسإلاةداعإنملقألا
كانه.ةرخأتملاةيروطاربمإلاةرتفلاىتحلمعتسييقب،يلصألا
لمشتربقللةعباتةظحالملابةريدجيراكذتلابصنللليثامتةثالث
ءاضفلاو)لخدملابابةفرخز(ةيجراخلاةهجاوللةيهييزتلاملاعملا
يفرفصألاوقرزألاورمحألاناولألابةيرادجغابصأ(يلخادلا
ةموسرميهيتلا،ةيباتكلاشوقنلاةلآل.)يسيئرلانفدلاءاضف
امهنيتيحاننمةيمهأ،يسيئرلانفدملاناردجىلعمحفلاب
نيشقنلانمدحاونأثيح:اهتايوتحموفورحلالاكشأ
.عيبللاصارقأرعسودبيامىلعضرعينييباتكلا

ذوفنلالخجاتنإلاوجذامنلا:ىربكلاةدبلنمروص
ينينوتنأونايفالفةلالس
Lauraونيشتبارول:ملقب Buccino

ةصالخ
روصلاالكلمشت:ةيماخرلاروصلانمةفلتخمعاوناثحبلاشقاني
حيضوتوهثحبلاضرغ،ةصاخلاروصلاوةيمسرلاةيروطاربمإلا
ةينفلاصئاصخلاىلعءوضلاطيلستوةينامورلاجذامنلاباهتقالع
نعروصلاربعت.ةيلاعلاتاراهملايوذنييلحملانيلاّثملابولسأو
ىربكلاةدبلنمةماعلاقطانملايفضرعللةصصخمةيرخفليثامت
:)نايرديهتامامح،سيباريسهلإلادبعم،حرسملا،ميدقلاناديملا(
ةيروطاربمإلاةموكحلالثمملةصرفلاحاتتثيحةماعلاتايقتلملا
ةيزكرملاةطلسلابءافتحالاةصاخلانمنيريخلاوةيندملاتاطلسلاو
؛تاظفاحملايفظومىلاهترسادارفأوروطاربمالانم،اهيلثممو
يفةفيظوباستكاواةنمورملابةيصخشلاتاحومطلانمعزاوبو
وأيصخشلامركلاتاردابمبحيولتلاو؛روطاربمالاةرسأةمدخ
باقلاعمجىلاةفاضالابيندملاعمتجملايفةلزنملاوأةورثلا
ليثامتضعبةلاحيف.ةيعامتجالاةناكملاوةرهشلاوفرشلا
لاثمتلاناكاذااميفمزجلايفددرتكانهنيصاخلادارفألا
نايفالفدهعنمةدتمملاةينمزلاةرتفلافدارتت.يزئانجوأيفيرشت
يداصتقاءاخرورارقتسامظعأةرتفعمنينوطنأرصعةياهنىلا

لالخنمتدب.ةصاخةروصبىربكلاةدبليفوسلبارطيف
ةدبلروصيفةزيمتملاصئاصخلاضعبتيرجايتلاتاليلحتلا
ةينيليهلاديلاقتلاريثأت.يداليملايناثلاولوألانرقلانيبامةرتفلل
يتلاانيروقلالخنمءيشلاضعبحشرتيذلا،ةيناردنكسإلا
ىلالام،ركبملايروطاربمإلارصعلالاوطامهماروداهلناك
شرولا.يفالفلارصعلاةياهنيفامامتىفتخانأىلافعضلا
ضعبيفتزيمتوةديجةربخنيحلاكلذيفاهلحبصايتلا،ةيلحملا
امورباريبكاريثأتةرثأتمتحبصا،ةيمسرةغللالخنمتالاحلا
.ايقيرفأعاطقمكاحةمصاعجاطرققيرطنعوأةرشابمامإ
ىرغصلاايسآلديازتملاذوفنلاكانهناكةسردملاهذهبناجىلا
نميقرشلاعاطقلانمماخرلاداريتسادايدزابىذغتيذلا
.ةيرامعملافراخزلاىلعاريبكاريثأتكلذلناكفةيروطاربمالا
يفةأرماليفصنلاثمتلةيويسآةغيصبةدوجلايلاعلاثمدوجوف
.يروطتلاهاجتالااذهلمهمليلدوهسيباريسدبعم

Centenariumمويرانيتنس
ولليتناتويزتانجإووريكسولراكنايج،يزنومونايليميسكم:ملقب

ةصالخ
يفCentenariumمويرانيتنسدياحملاتوعنملااذهرهظي
لوحشاقنلاو.ينابملانمنيعمعونلةصصخملاقئاثولانمةلسلس
نيثحابلانيبةليوطةدمذنميرجيديدحتلابهانعمويوغللاهلصأ
ايضرممهنميأربتعياليناعملانمعساوقاطنهلاوضرعنيذلا
صنلارابتعالابذخأيهانعملافلتخمالحثحبلااذهضرعي.امامت
ريبعتلانأىرننحنف.ةيوغللاوةيرثألاةلدألاىلاةفاضالاب
منيتنسةملكنمنميتأيCentenariumمويرانيتنس

centenum؛ةيبحلاليصاحملاعاونأنمنمعونينعتيتلا
بوبحنزخم’ينعيCentenariumمويرانيتنسنإفيلاتلابو
تآشنمالصأتناكcentenariaـلانألمتحملانم.‘نصحم
يفالوأتأشناةفلتخمموجحولاكشأبتءاجةيماظنةيركسع
ودبي.يعابرلامكحلارصعىلااهلامعتسادتماوثلاثلانرقلا
عاطقلايفةزيمتمةرهاظCentenariumمويرانيتنسلا
نكمملانمسيلنكلو،ةلدألامظعمتتأثيحنميقيرفألا
نكامأيفةلثاممينابمىلعقلطأدقمسألاسفننألهاجت
دييشتمت.)لاثملاليبسىلعاينابسأك(ةيروطاربمألانمىرخأ
نمدعباميفةيركسعلاcentenariaـلاينابملةلثاممينابم
نيطانملالئابقلاخويشكلذكلمتحملانمو–كالمألاباحصألبق
مسألااوراعتسايذلا–دودحلانمةيعافدتاعاطقةرادإب
هذهتناك.ةيمسرلاريغوأهبشةيعافدلامهتآشنمىلعهوقلطأو
.ينيطنطسقلادهعلايفراشتنالاةعساوديلقتلايفةقيرطلا
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بتكلاتاعجارم

.مأ.يساهبماقةميدقلاامراجيفتابيقنتوحسم،4دلجملا:نازفيفراثآلا’،)ررحم(يلجنيتامديفيد
175...................)وتاجاليمراكايرام(.)2011–1997(نازفعورشمو)1969–1962(زلييناد

RUSموكيرفأسور:يوطعاضروزركيميارزوفيدتييرام AFRICUMيفيرلادهشملا،لوألاءزجلا
177...............)نسبوهتام(.ينمزلالسلستلاوحسملاوطئارخلامسرتاسسؤم:قسربتواجودلوحميدقلا

178.........)نتووليو(.تافاشتكالانمنرق:ةينامورلاوةيتسنلهلاتارتفلانميناوريقلاءاسفيسفلا:ينيروتنفوبيليف

يفرخأتملاميدقلامزلايفنارمعلاوداصتقالاونيدلا:داصتقالاونيدلا:ةينثولاةنيدملاةياهن:نويلانآ
180....................................................)ياينومالوكين(.ايقيرفألامش

برحيفيساملاولزالاهبماقةمهمرطخأ،مالسةيلمع،ياروبزساردنأوكلورلكيام،سورجونوك
183.......................................................)يليكلؤاش(.ءارحصلا

184.....................)رايملاملاس(.ةئيبلاةموميدىلايرارطضإلالوحتلا:ايبيل،دنالدووجيأهيجتربور
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