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 الحضارة القبصية

 
انحضبضح انمجصٛخ َؽجخ إنٗ يسُٚخ لفصخ ثزَٕػ، شنك أٌ أٔل انحفطٚبد حٕل ْصِ انحضبضح 

 ؼُخ 6.000 ٔ 10.000ٔأكجطْب لبيذ لطة ْصِ انًسُٚخ حضبضح لجم ربضٚرٛخ ظٓطد ثٍٛ 

ٔلس ايزسد جغطافٛب ػهٗ يسُٚخ لفصخ ٔأو انؼطائػ ٔفطٚبَخ ٔانمصطٍٚ ٔجعء يٍ . لجم انًٛالز

 . انجعائط

 

 حياة القبصيين

 
فٙ رهك انحمجخ انعيُٛخ، كبٌ انًُبخ انًغبضثٙ شجٛٓب ثبنًُبخ انحبنٙ ألفطٚمٛب انشطلٛخ، حٛش كبَذ 

ّٕح ثبألػشبة  غبثبد)ٔانًطرفؼبد يكؽٕح ثبألشجبض  (يطٔط ػشجٛخ)انؽٕٓل يكؽ ). 

 

 السكن لدى القبصيين
 

ؼكٍ انمجصٌٕٛ أكٕاذب صُؼْٕب يٍ أغصبٌ انشجط، كًب ؼكٍ انطػبح انًغبضاد فٙ انججبل أصُبء 

َجس، فٙ األيبكٍ انزٙ ؼكٍ فٛٓب انمجصٌٕٛ، كسٚبد رجهغ يؽبحزٓب يٍ ثضغ . فصم انصٛف

األيزبض انًطثؼخ إنٗ يئبد األيزبض انًطثؼخ، ٔٚجهغ اضرفبػٓب يٍ ألم يٍ يزط إنٗ صالصخ أيزبض أٔ 

رحٕ٘ ْصِ انكسٚبد لٕلغ حالظٍٚ كبيهخ ٔ يٓشًخ، ٔكًٛخ كجٛطح يٍ انطيبز ٔاألحجبض . أكضط

ٔرٕجس انطيبزٚخ  ). رؽًٗ ْصِ انكسٚبد ثبنَطَيبِزٚبد أٔ انُكْسَٚبد انُؽٕز. انًحطلخ، ٔأحٛبَب يمبثط

انسٔانٙ– ثًسُٚخ لفصخ فٙ يُطمخ األفطاٌ   ) 

 

 ترحال القبصيين
 

ؼكٍ انمجصٌٕٛ انًُبطك انساذهٛخ يٍ انًغطة انؼطثٙ انحبنٙ، فٙ انًطٔط انؼشجٛخ ٔػهٗ ضفبف 

غٛط أَٓى كبَٕا ُضّحاًل، إش كبَٕا ٚزُمهٌٕ ثٍٛ . (انزٙ كبَذ يكؽٕح ثبنؼشت)انجحٛطاد ٔانصحطاء 

  .انصحطاء فٙ انشزبء ٔانًطرفؼبد فٙ انصٛف، يطٔضا ثبألٔزٚخ فٙ انطثٛغ ٔانرطٚف

 

 القوت الغذائي للقبصيين



 
ػبؾ انمجصٌٕٛ ػهٗ إَٔاع ػسٚسح يٍ انحٕٛاَبد، إش رطأح لٕرٓى انغصائٙ انحٕٛاَٙ يٍ انضٛطاٌ 

ٔانغعالٌ إنٗ األضاَت انجطٚخ ٔانحالظٍٚ، كًب رًضم لٕرٓى انُجبرٙ فٙ انضًبض ٔانحجٕة ٔانفٕاكّ 

 ؼُخ لجم انحبضط، ثزسجٍٛ 6.500لبو انمجصٌٕٛ، فٙ انؼصط انحجط٘ انحسٚش، يُص . انجبفخ

انرطفبٌ ٔانًبػع ٔانطػٙ ثٓب، فضال ػٍ يٕاصهزٓى نصٛس انحٕٛاَبد األذطٖ، إش ٚؼّس 

أظٓطد ثؼض األثحبس أٌ ثؼض انًجزًؼبد . انمجصٌٕٛ أٔل انطػبح فٙ ربضٚد اإلَؽبَٛخ

  .انمجصٛخ لبيذ ثُٕع يٍ انعضاػخ انجسائٛخ

 

 المعتقدات الدينية لدى القبصيين
 

ال رزٕفط أزنخ كجٛطح ػٍ انًؼزمساد ٔاألزٚبٌ انمجصٛخ، غٛط أٌ انحفطٚبد أظٓطد أٌ ططق زفُٓى 

نًٕربْى رٕحٙ ثأَّ كبَذ نسٚٓى يؼزمساد ثحٛبح أذطٖ ثؼس انًٕد، إش كبَٕا ٚسفٌُٕ يٕربْى فٙ 

  .أٔضبع يرزهفخ ، يطفمٍٛ ثأزٔارٓى ٔأٔاَٛٓى

 

 الفنون لدى القبصيين
 

كبٌ فٍ انزعٍٚٛ ٔانعُٚخ يزطٕضا نسٚٓى، إش كبٌ انمجصٌٕٛ ٚطّكجٌٕ لالزاد يٍ ذطظاد يصُٕػخ 

يٍ لشٕض ثٛض انُؼبو، كًب لبيٕا ثُمٕشبد صرطٚخ، ثؼضٓب نٓب ٔظٛفخ رحسٚس انُفٕش انًكبَٙ 

ًُْغَطح فٙ رعٍٚٛ األزٔاد ٔاألثساٌ. نهطػبح ٔثؼضٓب رؼهًٛٙ كًب اؼزؼًهٕا حجط ان . 

و ، ثصُبػخ أٔاَٙ فربضٚخ، لبيٕا ثزطٕٚطْب، فأصجحذ . ؼُخ ق7.000لبو انمجصٌٕٛ يُص 

لٕاضٚط فربضٚخ شاد شكم يرطٔطٙ ثسٌٔ ػطٖ ٔ لسٔض فربضٚخ : أٔاَٙ فربضٚخ يؽزسلخ انمبػسح

كًب لبيٕا أٚضب ثبؼزؼًبل لشٕض ثٛض انُؼبو فٙ صُبػخ . شاد لبػسح شجّ يرطٔطٛخ ٔغٛطْب

لٕاضٚط ثٛضٛخ انشكم ٔكؤٔغ ٔأكٕاة ٔصحٌٕ: األٔاَٙ   

 

 

 

 

 

 
 ثؼض األزٔاد انزٙ اؼزرسيٓب اإلَؽبٌ انمجصٙ لسًٚب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 لبضٔضح يصُٕػخ يٍ لشطح ثٛض انُؼبو 

 َمٕؾ صرطٚخ ثبنصحطاء انجعائطٚخ

 
 صٕضح نهٕضغ انجبَجٙ انًضُٙ نهًٕرٗ انمجصٍٛٛ

 
 انحضبضح انمجصٛخ

  يٕلغ انطيبزٚخ

 
  CAPSA لفصخ أٔ •

لفصخ ػًك حضبض٘ ٚؼكػ اؼزمطاض اإلَؽبٌ ثٓصِ انطثٕع يُص آالف انؽٍُٛ فٙ ْصِ انطلؼخ  •

 . انجغطافٛخ انًًزسح فٙ انجُٕة انغطثٙ نهجالز انزَٕؽٛخ حبنٛب
انزٙ  (ثًُطمخ انسٔانٙ )يبظانذ آصبض ٔيؼبنى ػسٚسح شبْسح ػهٗ انحضبضح انمجصٛخ يُٓب انطيبزٚخ 

  .ْٙ ػجبضح ػٍ ضثٕح يٍ انطيبز ٔانحجبضح انًفحًخ ٔلٕالغ انحهعٌٔ ٔانصٕاٌ

 

 
نالؼف انصٕض انًصبحجخ نهًمبل نى رظٓط: يالحظخ   
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