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- Afr. rom : L'Africa romana.  
- A.M.G : Arts et métiers graphiques. 
- A.P.C : Annuaire de province de Constantine. 
- Ant Afr : Antiquités Africaines.  
- ARA : The Association for Roman Archaeology. 
- B.A.A : Bulletin d'Archéologie Algérienne. 
- B.C.T.H.S : Bulletin  archéologique  du  Comité  des  travaux  
historiques  et scientifiques.  
- BAC : Bulletin   archéologique   du   comité   des   travaux   historiques   
et scientifiques.  
- C.I.S : Corpus d’inscriptions Semiticarum. 
- C.R.A.I : Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et belles-
lettres.  
- Enc. Berb : Encyclopédie Berbère.  
- H.A.A.N : Histoire ancienne de l’Afrique du Nord. 
- Libyca Arch. Epig : archéologie – Epigraphie. 
- R.A.A.F : Revue de l’année d’Algérie en France. 
- R.Afr : Revue Africaine. 
- R.G.B.H : Revue Les grandes batailles de l’histoire 
- R.T : Revue Tunisienne. 
- Reppal : Revue des études phéniciennes puniques et des antiquités 
libyques. 
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لوا موأع ،املغرب القدمي ي واالقتصادي لبالدبالتاريخ السياس طويالً اًعين املؤرخون والباحثون وقت      
 ا فيهـا مـن  مب تارخيناهذه الفترة من يهم ستهوِتالبحث يف مراحله املختلفة، حتى خيل ألمثايل ممن كان 

 التحـررِ إال حلقات متواصلة من الصراع  حبثـا عـن    وما هأنّ تارخينا  ،ممالك وملوك ومدن وغريها
  .وحي منهدي الراجلانب العقائ احلضاري وخاصةً متجاهلني اجلانب، واالستقالل

  

 اإلنسـان  حضارة هدراستعند  اغفاهلإ باحث يأل مكني ال اليت بوانِاجل من الروحي جلانبا يعد     
 هذا اجلانب؛ والفكرية ه الروحيةنشاطات بيستقط لٌاالنسان وجما تطورل ةكساع ةمرآ و يعتربفه ،القدمي
نائزية اجل طقوسِاىل ال إضافةً، وشدة رخاٍء يف لهه وجلوئ للمعبود القلبِ وانطواء الدين، أساس على قائمال
القـدمي اذا   لذلك ال ميكننا فهم االنسـان  ،خمتلفة نيت بطرق وأساليبٍب و ورستماليت دينية الباين املو

ا، اذا جتاهلنـا  حضارة ما استيعابا تام ربى يف تاريخِل الكُاملراح أمهلنا دراسة ديانته، وال ميكننا استيعابِ
  .هدمل ال عام ل تطورٍالدينية اليت كانت يف القدمي عام اتهومؤسس آهلته

  

 ،نة يف تفردها بتناول احلياة الدينية فقط يف نوميديا كجانب حظاري مهـم كاموعي موضإن أمهية      
مـن االهتمـام    ه الكبريِوميديا مل يأخذ بنصيبِين يف نفالد ية االخرى،دون التطرق اىل اجلوانب احلضارِ

الباحثني الكبري باجلوانب السياسية والعسـكرية   اهتمامِ عكس خاصة الفترة اليت سبقت قدوم الفينيقيني،
ه اجلنائزية بآهلته وطقوس القدمي من تارخينا العقائديثراء اجلانب إيضاف اىل ذلك رغبيت يف  ،واالقتصادية

املعتقدات احمللية  ضاحِإي معاليزال الكثري منها ماثال حتى وقتنا هذا، واليت  والدينية، ومعابده وأضرحته،
الـيت   يف معتقدات احلضـارات  اهودجمأ بعدما ،هلاا طمسالغربيني  نياملؤرخ أغلباألصلية، واليت مارس 

 هاغموضوهو ما أدى إىل األكرب فيها،  النصيب قرطاجيةكان للحضارة الواليت  افريقيا، ىل مشالِإوفدت 
  يف التفريق بني املعتقد األصيل والدخيل . سأساهمذلك لها أو أجنبيتها، أكيد أمر حمليتب كثريا تصع و
  

اآلهلـة  مـن   العديـد  الدت فيهو ةينشبه هجِ تكان ،لك الفترةيف ت ةوميديالن عتقداتذا فامل و      
والشعائر والطقوس ل، املميزة اجلنائزيةحبثي بـ : ذلك عنونت  

 ق.م146ق.م/  814احلضور البوين الديين يف نوميديا 

اليت مورست يف  لدينية احملليةا املعتقداتماهي  يف حماولة لإلجابة عن مجلة من التساؤالت من أمهّها :
خمتلف العالقات  كيف سامهت .؟ قبل انشاء قرطاجةبالد املغرب القدمي واالهلة اليت كانوا يعبدوا 

التأثريِ يف إنتقالِ  )إقتصادية، إجتماعية، عسكرية...(وميدية القرطاجية الن ا ماهي مظاهر الديين ؟، وأخري
  هذا التأثري؟.
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            هذا قد قُ ياجلدير بالذكر أن حبثسم اىل اربعة اإلجابـة   من أجلِا فرعية فصول مشلت عناوين
  ها على النحو التايل:توزع ،ها آنفااليت طرحت اإلشكاليات على

 وضمن ة،تارخيي ة حملةنوميديال املمالكو قرطاجة�عنونته بـ :والذي  א���
	א�������أولـها  •
   :اىل تتطرق الفصل هذا
 أهـم  مث السـوري  احلالس يف هماستقرارِ قبل منه قدموا الذي األصلي موطنهم اىل تأشر:  الفينيقيني
 االبيض للبحرِ الغريب احلالس اىل وصوال التجارية احملطات وانشاء البحر ارتياد اىل دفعتهم اليت العوامل
 مـوجزا  تارخيـا  قـدمنا  وأخريا ،القدمي املغربِ لِسواح طول على جتارية حملطات انشائهم ،مث املتوسط
ـ  مهاوتزع ورص عن هاانفصال مث التجاري هاتطورِ اىل فيه تطرقنا الغرب يف مدم أهم لقرطاجة زاملراك 
 وازالتـها  بتدمريها انتهت واليت وروما واالغريق احملليني السكان مع املختلفة هابعالقات وختمناها الغربية
 املصـادر  تطرقِ ،مث لالسم التارخيي التطور تبين:  النوميديون م؛.ق146 سنة يف التاريخ خارطة عن

 االجتماعيـة  واالوضـاعِ  احلدود ذكر مع احلاصلْ يمالتقِس اىل باإلشارة تتشكلّ اليت كللممال التارخيية
 أهـم  بإجيازِ هذا التمهيدي الفصلَ توختم ،مقتضبٍ شكل يف وميديةالن للمالك والسياسية واالقتصادية
  .اليها توصلنا اليت والنتائج املالحظات

  

 قرطاجـة  انشاء قبل النوميدية واملقدسات واجلنائزية الدينية قوسالطُ بعنوان: جعلته	ولא	א���
أما  •

 :اجلنائزية اليت عرفها النوميديون قبل إنشاء قرطاجة، مركزا على العادات ه لدراسةتخصص ،)م.ق 814(
يـت  احلوانِ أوىل، مث اسـتعمالِ  يف مرحلـة  واملغارات هوفكالدفن يف الكُ املختلفة عادات الدفن - 
 املختلفـة  تقدمي القـرابني  -،الحقة يف مرحلة الشوشاتوأخريا  ر احلجريةالدوائو وملنالدو اجلثاويو

كالشمس والقمر  خمتلف املقدسات الطبيعية واحليوانية>I>>وأخريا ،املقدسات ملختلف احليوانية والغذائية
  نطقة.امل ما من حيواناتوغريه ثريان والكباشِال شجار...، إضافة اىل تقديسِواأل واجلبالِ

ما وصل  هذا الفصل بأهمِ وقد ختمتت جٍاليه من نتائ.  
دور العالقات القرطاجية النوميدية يف نقـل التـأثريات    :عنوان بِ فكانَ א����
	א������		 أما •

 :وقد تضمن، الدينية

يف قرطاجة  و اليت انتشرتاآلهلة،  و الطقوس الدينية واجلنائزيةمن  القرطاجية املعتقدات خالصة أوال:
أصول الفينيقيني احتمال تطابق املمثلة أساسا يف  دور العالقات التارخيية ثانيا:ستوطنات التابعة هلا، املو

 مـدة االسـتقرارِ   طولِ ، إضافة اىليم السامأصلهحوا رج نياملؤرخبعض أن والنوميديني، على اعتبار 
الـيت   االقتصـادية  العالقات	و دا بني الشعبني،ا جيدة اليت أمنت متازجهذه املُ يا،افريق ي بشمالِالقرطاجِ



���������������������������������������������������� 

 ت 

 سـتوطنات املقايضة، لتتطور فيما بعد اىل تعامل منظم ودائم حول أهـم املُ بدأت يف شكل بسيط مثلته 
املتقطع بني الشعبني، وما  فيف التحال فظهرت	العسكرية أما العالقات	،املنتشرة على الساحل النوميدي

صاحبه من اشتراك عدد كبري من النوميديني يف اجليا، وهو أمرسهل احتكاك  وش القرطاجية، ويف حرو
االفراد وتبادل التأثريات أن  كماينية منها،خاصة الدالعالقات				خاصةً االجتماعية  يف  املصاهرة اليت مشلـت
مرحلة أوىل الطبقات االرستقراطية، مث توسعت اىل باقالشعبني كانت هي أيضا مـن أهـم    ي طبقات

أسباب انتقال املعتقدات آلخر من طرف. بنـاءِ  كبرية يف إكمالِ مسامهةً وسامهت  احلضـارة ونيـة  الب
  .الوليدة

   اليها. ج اليت توصلتمن أهم النتائ مت بتقدمي عددويف اية هذا الفصل  قُ
، نوميديا يف البونية واجلنائزية الدينية والطقوس اآلهلة :الذي كان بعنوان א����
	א������		ويف  •

اال فيه على أهمِ وقد ركزتا عن هني نتجالتمازج ومها بعل محبعل، مربزا أصـوهلما   ون وتانيت وجه
 يف موضع آخـر  ما، مث شرحتمت هلُداىل أهم القرابني اليت قُ كن انتشارمها، إضافةًاوخصائصهما وأم

البشرية  املختلفة خاصةً نييـة والقرابِالدينِ وسِـالطقا ببدًء أهم الطقوس الدينية القرطاجية يف نوميديا،
وانتهاءا بالطقُنها مزِوس اجلنائية، مث أفردت جزءا أخريـ   ا من هذا البحث حاولت ع فيه أن أبـني مواض

وميدية كضريحِالتأثري القرطاجي يف األضرحة والبناءات الدينية الن وغريمهـا مـن    ن، اخلـروب املدغاس
 حة.األضرِ

  .يف هذا اجلزء من البحث إليها اليت وصلت بعض النتائجِ تضمنت و اية هذا الفصلُ
  

اية الدراسة أمجلت امتةاخليف  ويف النتائجِِ بعض لتـ  ليها، مثّ أحلقتـها بـبعضِ  إ اليت توص ق املالح
  س تعميما للفائدة.والفهارِ

األحـداث   سـرد  عندي املنهج التارخي تأعملقد ، فيف حبثي هذامن املناهج  بني عدد مجعتوقد      
تبيني مشاهد اآلهلـة أو رموزِهـا علـى    مر ي األيستدع عندما وصفياملنهج الب إستعنت كماوالوقائع،
عنـدما   ، خاصـةً دةالواح ها حول املسالةواختالف الروايات تعدد عتبارِإ، واملنهج املقارن على األنصابِ
  هلة.أواآل ول بعض الطقوسِبأص األمرِ يتعلقِ
كعدم القدرة على هذا، يقد صادفتين بعض الصعوبات من صميم حبثوالبد من اإلشارة أيضا اىل أنه  

يضاف اىل ذلك الصعوبة الـيت  املهمة اما لندرا أو جلهلي بطبعها من عدمه،  راجعالوصول اىل بعض امل
ا عند حتديد مواضيع بعض املشاهد الصخرية عند دراسةاملعتقدات النوميدية الباكرة نظرا لقلـة   وجد
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ي من ال أجرؤ على تربئة نفِس وإن كنتاخلربة من جهة واختالف املتخصصني حوهلا من جهة أخرى، 
  .واالجتماعية العملية احلياة الذي فرضته ظروف بعض اإلمهالِ

    اعتمدت يف دراستواملراجعاملصادر من  ي هذه على مجلة متفاوتة، على حسب أمهيتها  بدرجات
  ومنها:ومعاجلتها ملوضوع الدراسة 

ضها يف مواضعٍ عديدة، معلوماا وتقطعها، بل وتناقُ ا بشحِومتيزت عموم: א���������	 א����د�	 -*

ر أمهها يف إشارات كل من ونذكُكتاا،  يني بدولِنظرا ألا كتبت عند احتكاك النوميديني أو القرطاجِ
رفـت  كان املنطقة الـيت ع اىل بعض املعلومات عن سHistoires»  »توارخيه يف Hérodote هريودوت

وميديا، وبعض االهلة والطقوسِبن اليت مارساليت كانت حمل تقـديس، وهـي    وها،كما ذكر احليوانات
احتمالحنا إشارة هامة جدا خاصة إذا رج الـيت   األخبارِ أيضا على بعضِ واعتمد البحثُ ه لليبيا،زيارت

ــها كــلٌ مــن  ــودونقل ــة  «صــاحب )ق.م Diodore de Sicile )80- 20 الصــقلي ردي املكتب
اليت سكنت املنطقة،كما أشـار اىل   عوبِالذي تطرق اىل الشbibliothèque.historique  »،التارخيية

م اجلانب الد م اليتستانوجو ،رق تقدمي القرابنيكطُ يينبعض من اهلتهم وعادا Justin   الذي أفـادين
ـ  عـن   Histoire.universelle»،تاريخ العامل «هيف كتابِ أصورة تأسـيس  ينيقـيني، وأسـطُ  ول الف

قرطاجة،كما أفادتين أيضا بعض االشارات عن املعتقدات بوليبيـوس ية يف كتب كل مـن  نوالبPolybe 

التـاريخ   «)م 17ق.م ـ   59( Tite-Live تيتوس ليفيوسو »  Histoire ،التاريخ «)م.ق 122 - 102(
، وال يني والنوميـديني اليت مجعت بني القرطـاجِ  ي للعالقاتعند دراستHistoire.romaine »الروماين

بعض  عن استمرارِ الذي حتدثَدينة عنابة مأسقف  )م 430ـ   354( أوغسطينوسالقديس أنسى إشارات 
العادات الدينية الوثنية النوميديني. يف زمانه وسط  

 )Saluste )Catilina Jugurtha  وستسالُ تبك مثل املصادرِ من وعةجمم إىل ذلكك أشري كما    

  .Strabon (géographie) ونستراب وجغرافية

*- 			�����سوم الصخرية رة مثلت الر: وقد كانت متنوعة، ففي املعتقدات الباكא����د�	א��د!��	وא� ��

ن البدائية املداف اليها أيضا البحث املادية، يضاف رِأهم مصادا الصحراوي خصوص بالتاسيلي وباألطلسِ
ي احملاذي لقرطاجة ا والشمايل الشرقزية اليت انتشرت يف الشمال عمومالنذرية واجلنائ األنصابِ األوىل و
والكتاب ، )CIS( السامية وشِدونة النقُواليت مجعت املكتشفة منها يف كتب خاصة كم، صاخبشكل 

إضافة اىل نشـر  ، )le sanctuaire punique d’El-Hofra à Constantine(الثاين ألندري بارثييه 
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اجلديدة  املكتشفاتيف دوريات متخصة كسيميتيكاص )Semitica(  ودورية كارتـاقو ،)Karthago( 

    غريها.و  (Reppal)  جملةو

ـ : اعتمدت أيضا على احباث عديدة א�%א$#	א"�!�� -* الـذي   )Le Quellec  J(ون لـوكالك  جلُ

ختصص يف تفسري الرموز الدينية اليت محلتها الرتقـديس الـثريان    وم الصخرية، خاصة يف موضـوعِ س
اهلامة، واليت كانت مـن   )Basset R(رنيه باسيه  و )Leglay M(وقالي لموريس  أحباثو واألبقار،

ورن وقارن بينها ص ساتطرق اىل خصائت بهألنّ صاح أمهيتها عوترجِ عليها، اعتمدتاليت  أكثر املصادرِ
اليت  قاالتاملشأا شأن  ا،ش هذا البحث كثريلذلك فقد تكررت يف هوام وبني االله البوين بعل محون،

  ويزيد. قرن صة على مدارِتخصاملُ ةيواألثر يةخيالتارِ تاالّ يف نشرت

     اىل يضاف ستيفان قزال الكثرية  ذلك،كتابات)St.Gsell(  احتواهخاصة ما التاريخ القدمي  مصنفه
 بستـب اهلامـة لقربيـال كـام    أيضا من الكُ واستفدت لشمال افريقيا، خاصة األجزاء األربعة منه،

)G.Camps( كالنوميديني واحلضارة البونية، وأص  كمـا  والكتب، ول الرببر، وغريمها مـن املقـاالت

� آ
	   و، )Picard CH.G(التاريخ جليلرب شارل بيكار على كتاب الرببر على هامشِاعتمدت أيضا آ

� ����ي ���� ������ �على كتب أخرى ختصصت بالدين  اعتمدت أيضاآ�
�   )Leglay.M(و��ر
واجلزء األول مـن كتـاب    »أصول األديان يف ما قبل التاريخ «البدائي بشكل عام ككتاب اميانويل أنايت

، كما استفدت من كتب أخرى متخصصـة يف  »تاريخ االفكار واملعتقدات الدينية «مارسيا إلياد املعرب
نـا  اـال ه  مي وغريهم ممن ال يسعاح، وطه اهلاشدي وفراس السودين األنسان لكل من خزعل املاجِ

لذكرهيعا.م مج  

     من اإلشارة أيض القدمي، نـذكر   حديثة ألساتذة وطنيني ختصصوا يف تاريخ املغربِب كتا اىل والبد
معـامل   حملمد اهلادي حارش، و ياسي واحلضارياملغاريب القدمي الِس التاريخِ منها على سبيل املثال، كتاب

املكنـون    م، وكتـاب حمد الصغري غانِملُ البونية وميدية واحلضارةاململكة الن و التواجد الفينيقي باجلزائر
احلضاري الفينيقالسليماين محدأل ري القرطاجي يف اجلزائ.  

 احليـاة عن  ، واليت تتبعت من خالهلا بعض التفاصيلِةترمجتب املكُالأيضا جمموعة من  املراجع ومن     
الرببـر  و ،ان مازيلجل تاريخ احلضارة الفينيقية الكنعانية، كعة هلاالدينية يف قرطاجة ويف بعض املدن التابِ

قرطاجـة  و  ،وليـان ندري جأُشارل ل يا الشماليةإفريق تاريخ ، وجون أفريك و يان ديزانججل األصليون
 مـن ٍ تنوعةمأعداد  إىل باإلضافة هذا، ،بةع املعروغريها من املراجِ فرانسوا دوكريهل والتاريخ احلضارةُ
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ـ واألثر يـة خيالتار االت يف نشرتاليت  والبحوث املقاالت  Africa) (Semitica) مجـالت ك ة،ي

Romana) (Reppal) (Karthago) (Revue Africaine) . 

     كما اعتمدت ية، خاصةًااللكترونِ رِأيضا على بعض املصاد املنتديات واملواقيخ صصـة بتـارِ  ع املتخ
ـ العامل القدمي بشكل عام   التارخييـة  يـو لألحبـاث  ، كموقـع شـبكة كل  خـاصٍ  بشـكلٍّ  رواجلزائ

)www.clio.fr( وموقع اجلزائر القدمية الذي يضم عددا من كُا مهمستيفان قزال بِت من جملـة   وأعداد
وين الذي رغـم  ينيقيني االلكترا موقع الفا وليس آخر، وأخريwww.Algerieancienne.com((ليبيكا 

  .)www.lesphiniciens.com(واهلتهم  معلومات قيمة على الفينيقينيطابعه السياحي إلّا أنه حوى 

ا يف املـدافن البدائيـة األوىل و   اساس ة واليت متثلتوبة واملادير املكتمن املصاد عدنا اىل العديدكما      
ـ  فها املغاريب القدمي ي خلَّالصخرية الت اضافة اىل الرسومات االنصاب النذرية واجلنائزية، علـى جدران 

ية وحتليلها واملشاهد الصخرِ واالنصابِ تلك القبورِ بوصف تمفقد قُ ها،اليت سكن وف واملغاراتهالكُ
وهو ما سهل علينا حتديد املعتقدات األصـيلة   لك الفترة،دينية إلنسان ت رٍمثله من مظاهما ت الستخراجِ
عِمن خالل تتب التغريات احلاصهالة فيها ومقارنت مبعتقدات اورة، احلضاراتخاصةً ا ينيقينيحضارة الف. 

  أمهّها : من األهداف وعةالوصول اىل جمم هذه يف دراسيت آملتوقد 
� - معرفة املعتقدات األصلية للنوميديني من آهلة وتقاليد دينية وجنائزية، مث تبيني مالمح التأثريات 

ا لكُالفينيقية فيها، حىت ال نضخم من شأن احلضارة الفينيقية جبعلها مصدرل املعتقدات ر الدينية والشعائ
ـ  الفتـرات  افريقيا من أكثرِ ول الفينيقيني بشمالِزالفترة التارخيية السابقة لن كون بسببِ ،احمللية ا غموض

وهـي خملفـات    كان القدماء،ها لنا السة اليت تركَريغم املخلفات املادية الكثر خاصة يف جانبها الديين،
تدحض مزاعبِ ني الغربيني الذين جعلوا من تاريخِم املؤرخأو إبداع الدنا القدمي تاريخ تقليد دون جتديد.    
ـ  أدوارِ ج و معرفـة جة عن التمازهلة الناتاآل أهمِ على أمساِء التعرف حماولةُ - � ها هـا وخصائص
ها يف ومسامهاتوميديااحلياة الدينية يف ن  .  
� - معرفة مدى ارتباط ـ  ى،هة أخرمن جِ يةهة والقرطاجِاحمللية من جِ األهايل باملعتقدات ة خاص

    قرطاجة. بعد تدمريٍ
 ومـا  هـد ج من ستطعتا ما فيه بذلت ولكنين ذا،ه يلعم يف الكمالَ أدعي ال فإنين األخري ويف     
أخريا و أوال هللا واحلمد                                   . قدرة من ينِأمكن                                                                   
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�W��و ��ن�&�%�ل�#"��!��!���א���: 

1JJJJ א��ل���	
	�	�* �: 

 نتعـرف  ا أنْد لنوميديا الباري الفينيقي يف ناحلض التأثريظاهر يث عن مديف احل قبل الشروعِ        
 النفيسة اينما وجدت، فمن ا للثروة وحبثا عن املعادنالبحار طلب العظيم الذي جاب على هذا الشعبِ

هم الفينيقيون؟ وما ههم ؟.ولُي أص 
 

ـ عتـربهم  فقـد ا  ثني حـول الفينيقـيني،  حدى واملُون القدامختلف املؤرخإِ         هودوتري   

(Hérodote) مل البحرِهاجرين من سواح 1( يريِاالرت(،سترابون كما أشار (Strabon) اىل وجود
معابد وومدن يف منطقة ا على الس2( الفينيقي احلِاخلليج تتشابه مع مثيال(، وستان فيما رأى ج    

  (Justin)م نزحوا إىل لبنانْأ 3(يف موطنهم األصـلي  دوث زلزالٍعن طريق البحر امليت بعد ح(، 
بيليون اجلُيلُأما ف(Philo Byblos) رخ االيطايلؤفيما يرى امل ،)4( نهم األول هو لبنانفريى أن موط 

م ُيني والعربانيني وحدلسطينِختلطة من اآلراميني والفأن الفينيقيني قبائل م (Moscati-s) موسكايت
5( غرافيةاجلُ عت بينهم الطبيعةُومج( . 

  

 من شبه اجلزيرة العربية بدايةً )6( اميةالس اهلجراتح أغلب املؤرخني أم قدموا مع هذا ويرجِّ       
  (عبد رطْلقَمعبد  ة مثلركبم الفينيقيني ألمساَء حملِون على ذلك بِلُستدوي ،)7() م.ق3130(من سنة 

 
  

                                                           

*-  ) ���	
�� 
ن �)�� ا�)'�& ا�#��	% ��� ا$����� ا�#�	��� "!�  ا�����د           ا���ي  )Phoenixآ��� ����� ����� �� ���	��	
و/.)�%   ،أ+���* ا��
ا��ي 9.�!4 وا85ا �� اآ�����/?>، أ�� ���
ن ا�ُ;!��% ��8  	@!?� إ�= ا�> ا�;�8 ا3ول ����)������ ،���:9�8 5�
ل      ،ا�'!�غ ا4�53 ا3ر1
ا	%

ا�.!4ا	�� ا��.��8ات ا�98)��� اOداب ا��)�
ن، ��1.�� ا�;:اM�4:      –) ا�4واJK ا����94 ا���)���� 2006ا	4F : ��+�� ا�:ه4اء C:وز (ا��@��� 
 Q9ر���> ا����4، "@����آ4ة ��1@�م) ا3و1���ر/�
ن وا���)�����
ن ،���Y8  /���رX9%، 2004ُ������ن K��� C!��8 ا�����54 ا���ُ�V�K ( ���ي   ؛55ص  ،��
  .41، ص17ا���ر��X9 ا�ُ@.
د�9،ا$]8ار ا��94ض: إ]8ارات ا�;�.��

1- *K 8'�9 :ح (     ه)� ا�!`4 ا$ر/�4ي�ّ�ا�� *��c8 ا�!C :4�F	ا ،%K4.ا� d��X2001ا�!`4 ا4�53 أو ا�     e��;ا�� e�!+ ، 4ودوت�ه� Q9ر��/ (

 f!���%، ا�c����رات ا�.�K4���� ا���`���8ة،ص���Kرة أ�����c %������#9:( ؛09ا������ ����K 8.����2002 ( 4ات���;?�� �����X9ور ا���ر�ا�.�K4���� ا����= " ا�;���


ث ا��j/�4 ا�.��% ا���X;% ا���iرK% ا3ول /
	� ا��4iب"،`K2-4-  ان
م. ا�94��ض: +!��j� e@�� ا������% ��!`�l ا�.���%.       12002�
 .97ص

2  - Strabon  )1909( Géographie, trad Tardieu A, édit  Hachette et Cie, vol III liv XVI,  ch. III.4. 
3  - Moscati S )1988 (  Les phénicien ,Milan :édit Bompiani,p05. 

4- %C4� 8!C  (1993)،%��!;ن ا�
���  :n�98 ��)�4،دار د��;K309ص ا.  
5- ) 
(�/�!� %/���
  .��14/20 	?�د ��Yط  د��n: ا�.�C�!p�� %K4 وا�)�4 وا��
زe9، ص )ا�`�oرة ا���)����،�1988

ح ��% ا$]�`�ح       م�C %�1781م  )
	��ر ا$���	%(/@��� أ+��?� ا�!�l5 ا��.
ب ا�@����:  -6�	 ��K م��� V@	 ��@�� =�C ����" rوذ�

،�9

ر��9،ا	4F: ا�.?�8 ا���98>(ا��
راة)       ا�.�4t �� ��4 ا����t$وا ����K��!4ب وا��ا$را���� وا���)����� وا�.!���94 وا�. �� �	
وه% ��

 ( ؛31��4ة-4��10 ا���
�9 ا$]`�ح (�/�!� %/���
 ) ا�`�oرات ا�@���� ا����98 ،/��14 9.�
ب �K��K ،4�4وت: دار ا�"4ّ��1986   ،%

  .42ص
7-  v�� %Kأ Vان،2004( وه�
p	4وت: ���!� أ�K ،1:ة
  ؛15، ص2ط ) �!)�ن �% �4ا5  /�رX9* ا��

Munk R ( s.d  ) Palestine description géographique historique et archéologique, paris: librairies de 
l’institut de France, p3. 
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ـ  ا النوعِليت من هذَا األمساِء و مجيع ،(خادم اإلله أمشن ) مشنأَ وعبد) طرقاإلله مل ـ ه ـ ي م لٍن أص 
ـ ور قالوا هلريودوت أم قدص لماْءعا من بعضأكد أن  ورانتيل ديوِما أن كَ،)1(ميين موا من شئ واط

(الفارسي)ريب اخلليج الع، ُوأم شيدوا مدمينته والعشرين قَ نِيف القرن الثام2(ل امليالد ب(. 
  

      اليت وصلَ )3( الكنعانية القبائلُ وجدتت وريا أنَّإىل س املكان املناسها ها واستيطانِالستقرارِ ب
هو السوري،احل الس ئ البحرِعلى شواط األبيض املتوسط اليت تخلريطـة ا أُنظر()4(بناناليوم بلُ عرف 

01(، والفينيقينيجمع أغلب املصادر التارخيية على أن الكنعانيني وت ـ  واحد، شعب ��)�����    « فـ

ُ̀ t V����z وا5��8...وآ�?� �ُ َ���/.)����ن �C��= اx3ْ  ��4اد�����نوآ).���ن آ������ن �ُ  ���4ة @�����ت /.)��% ا�


ا	��� ر1ُا3ُ «  )5(، كان الساحفلسـطني   الِبناين ومشَل اللُفقد أطلق اإلغريق على الكنعانيني من س
ـْ  .)Phoenikes ( )6( ينيينيقالف ماس

  

  :ما يلي يفسببني  شري إىل أهمِن ،عديدة أسباب لِالساح ةنطقَملالفينيقيني الختيار  كانَقد و      
" أمورووريني يف إقليم "األمتواجد ثّال يف وري ممالداخل الس القادم من كبريكاين الالس ضغطال -*   

ا،شرقً"  إبالبالويني يف " ،والع لَالفَ وسيطرةو طُسـ  لِعلى الساح ـ ياحلَ داجلنويب اضافة اىل تواجِ يني ث
  .)7(مايلل الشاحيف الس *امينيرواالَ

   *- التشاباجلُ ه يف الطبيعةغرافية بني موطـح أن    ديـد، نهم اجلَنهم األصلي وموطوذلـك إن ص
الفينيقيني قد هاجر8(العريب اخلليجِ لِوا من سواح(.  
 
 
 

                                                           

  .12-10+4ا��K: �4آ: 1?�د ا���!��� ��8را��ت ا���ر��X9 ،ص ص  ، »ا��).�	�
ن ا��4"�
ن «)�1969`�
د ا���3 ( -1
  .310،ص2"'� ا�`�oرة ،ج )د.ت( و9  د9
را	} -2
) أي ا$رض ك ن ع،و/.)��% ا�53��4 ا3ر1��
ا	%، ووردت أo9��� (  وه��% /@����� �?)���� أآ#��?(� 4��� �"4C���     kiniggi:(( ا��).���	�
ن -3

      �i��'K ��o9ءت ا��1 ��آ� ،��o�X(ان،      آ�ّ����� ا��

ن (        ا���% '�9�?K 8�� K��د ا$ر1��(5  �M�	 :4�F(9 <��$= ا�ل �.)
�5 8�9:���2001 (
)،/���ر�1981 Q9��V 5ّ���% (؛ ���17،ص1،ج1ا��.;��> ا��@����ري: �.;��> ا��i���ت ا$آ�د9��� وا�@��
��94 وا�.�K4���iK ،��8اد : �K��} ا�`�����،ط  

��14 1
رج 85اد، 4�Kوت: دار ا�#����، ج /، ��p@��ر�9 و�!)�ن و
  .162-161،ص ص�1
Gras M & Rouillard R & et Texidor J )1989(  L'univers Phénicien, paris: édit Arthaud, p27. 


 ج          ا�����% /.)���% اK3����LBN(   ،} ( �!)����ن أو ����!�  -4���(��	
@K���V! ا�#����
ج ا�����% /pi���% 1!�����* ������4ة +
�9���� ����� ا�@���)� ،ا	F���4: آ
  .31ص �4ا1.� +* 5@�، ا���ه4ة: ا�?��z ا�.��K4 �����ب، /C ��14!8 ا�?�دي t.�4ة،، ا�`�oرة ا���)����)1997(
5- :4F	د ،ا�"!  ا��� ��	ا�=  �)�'& ا$�& ا�#� ���	ا��).� <��K ن
  �K% ا���)���
ن 4.9�

Décret F (1977) Carthage ou l’empire de la mer, Paris: édit du seuil, pp11-12. 
6 - Lipinski E (2006) On the skirts of Canaan in the Iron age, historical and topographical researches, 
USA, library of congress, pp09. 

أ�@�
ا ا�.98�8 ��� ا��8و9�ت ���       �9)���
ن ��� 1!��ل �!)��ن K4x�� �5�= 	?�4 ا���4ات t�V.t         ،�"4 ���% �� ا�54  ،آ��	
ا   ا$را��
ن: -*
(...nارام د��، �K

دي أt?4ه� 	�آ4(ارام ]!C 4 :ه)4يF	1991( ا،nK�@ا� e1418ص ) ا��.  

��14 9
�& V�t ا���م، ) "4+��1 ا�`�oرة وا���رQ9،1994�4ا	@
ا دوآ94* ( -7/ :nس ��8را��ت دا د���وا����14 وا�)�4ر +، 
  .13 -12ص ص 

8- ) V�K�  .43) ا��e14 ا�@�nK، ص�����2004ن C �K!8 ا���54 ا�
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�	��א�+,
ن�א�����!���&�א�+�*(א�)�)�p94X1(ا��� �

 ��� �� 83ص ا#�&01 ا#/��.، )2004(�ي ( ا#&%�� ا#"��! 	���ن 
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ون حىت تكُ هلا املرتفعات اختاروااملدن اليت  يسِيف تأس اوأا توطدت أقدامهم يف تلك املناطق بدملَّو     
1( ينةحص(،  فبنوا أوغاريت(Ugarit)  و أرواد)  َـ  )وس حاليـا رطُط Tripolis)لس  رابو طَ و  (

بيل ج(Byblos) وصيوندا أو صيد(Sidon) ـ ،كما بن ريوتوا ب (Beyrouth)  ـ وروص (Tyr ) 
رون والبت)Botrys(، الُ وغريها من املدنكرها اليت ال يسع الذ ا مجيع)2(.  

  

 مدينة بقيت كلُ بل، دة بسبب طبيعة التضاريسوحم دن الفينيقية دولةٌمل تتشكل من املُ لكن       
مع البقيـة يف   ر اىل االحتادطْلكنها كانت تض ،)4( -دنممالك م -كلة شم )3(حتتفظ باستقالهلا الذايت

  .)6( يف كل مرة حداها االحتادعلى أن تتزعم إِ )5(خارجي وجود ديد حالِ

2JJJJ ��������	
�:������ل����� �
      

حـىت   ،البحـر  بالتجارة واألسفار وركوبِ عامولشعبا  بالدهم فينيقيا بطبيعة نشأ الفينيقيون       
االسـتراتيجي لفينيقيـا    عفقد كان املوق ،وهاا بني األمم اليت عاصرم مكانة مرموقة حضاريأصبح هلُ

يني ورِلألش حبريةُ أيضا إطاللةُ عر املوقكما وفَّ،ل آسياإىل داخ نيريني واليونانيصلت انتقال املسه بوابةً
يني اإلمرباطوريات الكُربى آنـذاك كاملصـرِ  بل على الفينيقيني االتصال املباشر وهو ما سه رسوالفُ

هم رتطوي نهم على شواطئها خاصة بعدسف عوب رؤيةَهذه الش فتلأ، حىت )7( واألشوريني واليونان
صر )8(ارناعة السفن بظهور املسم
 ماهالذي أسجم القطيب هم النواكتشاف ،)1وا����   1(أ	4F ا�'

  .)9( )النجم الفينيقي(نا م متياليونانيون 

  

      
  

                                                           

1- 
(�/�!� %/���
   .123ا��e14 ا�@�nK، ص )1986( �

ر( -2�'C ���`ا�� 
K4: �`�8 اF	ل ا��8ن ا���)���� ا
-25ص ص  �K�4وت: دار ا�)?o�� ا�.�K4��،    ) ا��8ن ا���)����،5 89:���1981
  ؛52

Fabrice Léomy (1994  ) La Phénicie Puissance maritime et commerciale ,les grandes batailles de 
l’histoire, N29, paris, p79.   
3   - Adel Ismail (1972) Lebanon History of a people, trad shereen Khairallah ,Beirut:édit Dar Al-
Makchouf, p15 

  .12،ص ا�@�nK ) ا��1994e14�4ا	@
ا دوآ94* ( -4
5  - Lipinski E (2006) op.cit. p32.  

6- %�5 V���� )1981(  �9ر
� Q9ج /�ر ،*@�	 e1492، ص 1، ا��  
7- ) 
(�/�!� %/���
  .64) ا��e14 ا�@�nK، ص�1988

8   - Gsell S (1927  ) H.A.A.N T5, paris: Libraire Hachette, p82. 
9  - Fantar.MH( 1997  ) les phéniciens en Méditerrané, Tunisie: édit  Alif, p18. 
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      وصونل الفينيقي يف مغامراتاألسود وإقليم القُ ل البحرِهم التجارية إىل سواحـ  ،)1(ازوق قوا وش
 أوردتكمـا  ،)2(  زر الربيطانيـة ا إىل اجلُولًاملتوسط وص حر األبيضِالغربية للب السواحلِيف  طريقهم

واحلُلي  ختلفةً كالتماثيلِم م سلعاُلني معهحام ،)3(قارة أمريكا  صوهلم اىل و ع فرضياتبعض املراجِ
وانِية من أجل مها (والثّياب األرجقايضت*خبامات ( ِالنفيسة واجللود واألخشاب والعاج املعادن)4(.  

  

الفترة باعتمادهم على سياسـة إنشـاء احملطـات    م من شعوب تلك عن غريه متيز الفينيقيون       
Escales )سكاالتاإلالتجارية املؤقتة (

أكثرهـا   ثُم حتولت ،يف املناطق اليت تصلُها سفنهم وذلك ،)5(
خاصة بعد تزايد أعداد املهاجرين الوافـدين مـن    ،زدهرةإىل مستوطنات كبرية م اأمهية استراتيجي

ـ  ،)6( للهجرة املدن الفينيقية الشرق بعد تشجيع ملوك مِنذكر من أه  هـذه  قـادش  املسـتوطنات 
)Cadex(** تقع يف داخيق ل ايبرييا عرب مض)Yannetais( )7( ـ و وسليكس )Lixus  يف حـوايل (

  .)8( ق.م1101) يف حوايلUtique( يكاوتأُو ،ش باملغرب االقصى)رائمدينة العهي اليوم ( ق.م1110

  
  
  
  

  
  

                                                           

1 - 4�i'8 ا��`� <	�x )1992( e�
  .15ص �����ب، ا�
+)�� ا���j@� ا�;:ا4M: ا���
�J، ا�!`4 اK4x }�K3% �% ا���)��% ا��
2 -Diodore de scille (1916) bibliothèque historique, trad par Miot AF, paris: Librairie de Hachette, 
liv20. 

4: �)�
رات ا��4آ: ا�
+)% 2007وا4Yون ( ا8�5 ا�@����	% - 3M4 ،ا�;:اMري ا���)��% ا��4+�1% �% ا�;:ا�o`ن ا�
) ا���)
4!��
  .21،ص8��1954را��ت وا�!`l �% ا�`4آ� ا�
+)�� و�
رة أول 	


ن �C <?.M�oK= ا3رض و9.
دون إ�= ُ��)?> و9
"8ون 	�رًا �5=   - *.o9ن إ�= ا�@�5  ا3��94% و
ا�����o9 :آ�ن ا���)���
ن �9/
49اه� ا�@��ن ���/
ن ��.�9)� ا�!�C�o ا��.4و�v و4�9آ
ن آ��� �� /!4 ا��هV �> �9/% ا���)���
ن و4�9رون ا�.���� إذا �> /�� �% 

� ا���!�
ن ا�!�C�oرأ9?> آ��� ا��هV آ���Y�9 ا /�} ا�'��� و
  ا	4F:  � ، ��ذا وا��
 Hérodote .I V,196                                                                                                  
4 -Décret F & Fantar MH(1981  ) L’Afrique du nord dans l’antiquité , Histoire et Civilisation des 
origines au Vème siècle, paris: édit Payot , p50. 


اد �p�@K �94.� ا�:وال ،9@�94� ��?� ا��;�ر ا���)���
ن �� C)�ء ا�@�4  ا$���$ت: 5 -�K ��(!� ��"j� �9ت /;�ر�p`� �C رة�!C
 :4F	اء .���:89 ا�i�1/?> �� ا���ء وا��`K �?�� 4 ا�!`4 و�9:ودون!C  

Cintas P( 1948  ) fouille punique à Tipaza, R.AS.N416-417, p275;  
 ؛75) �!)�ن �% /�رX9* و/4ا�* ،4�Kوت: +!e �4آ: ا�`494ي ا�#���%،ص1993د4pK V9س ( - 6

Moscati S (1976) l’expansion phénicienne-punique dans la Méditerrané occidentale, Alger : actes du 
II congres internationale d’études des cultes de la Méditerrané occidentale, pp13-25. 


ذ �� آ��� "�در  "�دس: - **Y��  [$ت ،ا��?� ���% ا�(+
وا��% /.)% ا��
ة وا��)��C ،آ�� /.)% أ��Gadir  �o9 أه> ا��@�
) <	�x 4�i'4: �`�8 ا�F	ص1992ا����ن ا�`'��. ا ،nK�� e14� (85.  

ص  ) /�رQ9 ا�`�oرة ا���)���� ا��).�	�� ،/��14 ر�K ا��X ،دار ا�`
ار ��)�4 وا��
زe9 ،ا��ذ"�� (�
ر�9)،1998( �1ن ��ز9  - 7
  . 120 -119ص

8 -Slim M & autres (s.d) Histoire de la Tunisie, des origines à la conquête romaine, Société 
Tunisienne de la diffusion, t.1,p21. 
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     ستوطناتاملُ إضافة إىل عشرات يف قُ ماقبلهينيا مثل ربص وسردستوطنات ميتيـوم ك )Kitium (
ـ  وتشري األدلة إىل أن مدينةَ ،)2ا��p94Xا	Idalion () 4F( وندالياي) وAmathus( وساثُامو ور ص

احل الفينيقي على السهي اليت لعبت الدويسِر الرئيس يف تأس املستوطنات الف1( ةينيقي(.  
        

     ناكه اليت سبابِاأل من العديد دفعت الفينيقيني إىل االجتاه جهة البوري أسـطُ  وما همنها  ر،ح
ملـك   *نوريأحها  تقول أن أبناء امللك ة فأنطوري، فأما األسمنِأَ وما هنها اقتصادي وم وما هومنها 

مدينة صقَور اضطروا إىل الباء يف أوربا بعد فشلهم يف إنقاذ  الـيت خطفهـا اإللـه     أوربـا هم أخـت
س  ياإلغريقو2(زِي(.  

  

      افع االقتصادي فتمثل يف رغبةعن أسواقٍ جديدة  أما الد بعيـدا عـن    )3(الفينيقيني يف البحث
اضـافة اىل   اليت جعلت الفينيقيني يشعرون بعدمِ االمان، ،)4(خاصةً االشوريني ضغط املمالك ااورة

حة للزراعة وقة الصالها باجلبال، مع ضيق املساححاصرتر مساحة األرض و مغ5(لـة املراعـي   ص(، 
ومع الزيادة يف عدد السكان واحلاجة إىل الطعام حتول االقتصاد إىل تجاري صناعي، وهذا بـدورِه  

عليه فقد اتّجه الفينيقيـون إىل  و صول على مواد خامٍ ووجود أسواق لتصرِيف املنتجات،يتطلب احلٌ
  .)6(تطلبام م فيه أسهلَ الطُرق لتأمنيِ االبحر ألم وجدو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

/�41ة ا��.
ب و"  �'
ر ا�9?� ا�@�آ)� C)8 �8اY  ا�!`4،..«ا$]`�ح ا�@�eK وا�.��94 �� ��4 5:"��ل �� j9آ8 ذ�r �% ورد �% - 1
  .4- 1.ا�9ت27إ]`�ح  ،ا	4F :ا�.?8 ا��98> :��4 5:"��ل، » ا�= 1:ا4M آ#�4ة...


ا�K ا$�* K أ�5)
ر: -* 4F	ر و]�8ا ،ا

ر�9 و�5آ> ]� r��، ��!�� �?�$دي]�8ون وا
!C رات 1991( :ه)4ي�o`ا� <;.� (
  .13،ص2ا�@���� ،+4ا��K :41وس 4Kس،ط

2 -  �?�Oا��
�8ت �* ا�O?�  ز58س،/:و1}  #����وا�?�  ��ون6��K5  ا%���رK)} ا���r ا���)��%  أور� �?�pY 8 أن.K5س��) 
 �?/
Yإ �?(C l`K ،{	5سوردا����5سو :��)�; =>و :5<�=>و	4 :�1ن ��ز9  (  �F	ا ا��@�.�4ات �% +�94?> .ا
) 1998وأ�@

nK�@ا� e14ا��`��� (. 78-77ص ص ،ا�� 
Kر �`�8 ا
�'C1981 (nK�@ا� e14135- 134،ص ص ا��.  
3 - Fantar MH (1997) les phéniciens en Méditerrané, Tunis :édit Alif, p18. 

4 - <	�x 4�i'ا81  )2003( �`�8 ا�
  .64- 63ص ص ��C ا����� :دار ا�?8ى، ا���)��% ��K;:ا4M،�.��> ا��
  .13) ا��e14 ا�@�nK،ص1994( �4ا	@
ا دوآ94* -5

6 - Briquel F Ch. & Gubel E (1998) Les Phéniciens aux origines du Liban, édit Gallimard p43. 
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.-� )1ا�'
ر(/�-./�-./�-./���!���"���!���"���!���"���!���"&���
2�3��א�+��1א�)+�0�,�&���
2�3��א�+��1א�)+�0�,�&���
2�3��א�+��1א�)+�0�,�&���
2�3��א�+��1א�)+�0�,��א��6*.-�(א����45א��6*.-�(א����45א��6*.-�(א����45א��6*.-�(א��������45 �� �� �� �

www.phenicien.com/articles/ Monnaie.HTm 

  
�����"���!����;�:��"���!����;�:��"���!����;�:��"���!����;�:���9ذج��+��9�1ذج��+��9�1ذج��+��9�1ذج��+���t1(�����1ل(ا3 �� �� �� �

)V�K�  .nK�@79،صا��e14 ا�) �����2004ن C �K!8 ا���54 ا�

  
��!���"���<= �����
א����@�4?�א�<�"�����!���"���<= �����
א����@�4?�א�<�"�����!���"���<= �����
א����@�4?�א�<�"�����!���"���<= �����
א����@�4?�א�<�"���� �� �� �� �

Les Ports Phéniciens  Et Puniques )2008. Nicolas Carayon ( 
Géomorphologie  Et Infrastructures, Thèse Doctorat, Université Strasbourg II, p905. 
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جعل الفينيقيني يشعرون بعـدم األمـان و    رينيصثيني وامليكاحل ك ااورةاملمال ضغطَ نَّكما أ      
ـ ورية املتكررة من داخمات األشواهلج )*(عوب البحرخاصة بعد غزوة ش ،)1( االستقرار وريال س، 

وهكذا أصب2( فينيقية املتوسط حبريةً ح البحر األبيض(، صارت ـ  إلشعاعٍ اًفيما بعد مركز اري حض
تشبعت منه عديد عوب  فكرياًالش ورعوب و من ،ياوحالنوميديون. هذه الش  

3JJJJ ������� ������!: )Carthage 814م�Kق(� �
        
      عترب قرطاجة تCarthage صلُأو ،)3(أشهر املستوطنات الفينيقية  وأكثرها أمهية على اإلطالق 

وهو ما  ،(Qart-Hadash))4( » املدينة اجلديدة« اليت تعين )qrt hdšt(- شتدح رتق -التسمية 
قت به، ا أكثر قدما منها يف ذلك املوقع،فُسر على أن املدينة قد ورثت مركزا أُحلايل قـد   أو أوبالت

  .)5(ترني كلموى بثالثاألقدم منها واليت ال تبعد عنها س ألوتيكاتعين "مدينة جديدة" بالنسبة  
  

، وقد بين تأسيس املدينة على أسـطورة  )خليج تونس حاليا(أوتكنسيسبنيت املدينة يف خليج        
اليسارورية تارخيية  بطلتها امللكة الصElyssa (عليسة))6( 4F	أ) ر
ها مـن  اليت دفعها غضب ،)2ا�'�

الكاهن األعظم ملعبـد  )Echerbas( رباصشألزوجها  هبعد قتل )**( )Pygmalion( بيغماليونأخيها 
 ص،رورها القصري بقـرب إفريقيا بعد م ؤيديها إىل مشالِإىل اهلرب برفقة عدد من م ،)7(عشتروتالربة 

وحال وصوهلا إىل موقمع ملك الليبيني هياربـاص  اتفاقيةًدت قَع قرطاجة حاليا ع )Hairbas()8(، 
  .)9(من جلد ثور به خيط رقيق ما أحاطَ عادل مساحةَارض ت ها على قطعةوجبِمب تحصلَ

                                                           

1- 4�i'8 ا��`� <	�x )1992( e14ا ا���،nK�@ 42 ص  

ب ا�!`4:  -*.t  �p��X�  M�!" 4اقC$ا    ��آ
ا������ وا���`�
 وا����
اش وا��?��ك ،ه��8}       أو اt?4ه� ا��t4�� وا3آ
اt�� وا������ وا��

 898C �?�94+ %�رات�o`ت �'4 ا�:x   �(�� {�:?	ا���!���، ��)?� ا e� �?���`/ 8.K1227   ،ح��!�	8 �4�= 9�8     ق.�.��!C ل��آ� =�p�'�
  782 ص ص ،2ج ا��
	�	%، ؛ا���ر24Q9> ،��!��: ا��p!.� ا$ه��� ،ص درا��ت �% /�رQ9 ��!�� ا��98 )1966ا�.��> (

2 - Chéhab M (1975) L'expansion phénicienne(Carthage), Paris: édit Gallimard, p.32  
3 - Gsell S (1927  ) H.A.A.N,T5, pp369-370. 


دي -4!C 1991( ه)4ي (nK�@ا� e14682ص ،ا��.  
ا$ه�����% ��C�!p���� وا�)����4  د������14/ :n���� C���: ا�����98 أ�5���C 8���:و، "4+�1���� أو ا�!4ا+
ر9���� ا�!`���4،) 1996( �4ا	@���
ا دوآ94���* -5

  .53وا��
زe9،ص
6 - Justin (1873  )  Histoire Universelle ,trad. par: Perrot, J, &  Boitard E, édit Panckoucke, 2vol, liv, xv 
ΙΙ, 3-6. 


ر -**[ُ r�� :ن
����i�K  "ن�/��" ��Kا &�Y،���C ��.!8ة �!.� و��� <�`��K r8 ذ�.K 4د�	ا��@�ر ��)* ا *�Yأ e� $)�    �5> أو�ا�@ %��،
              ��1�+4" Q9ر��/ ���  �4ج أول �'�X�� *�ا�

ل �C�= أ��'`�� *��Yص زوج أ�K4�tا  �* "����5 ��� �.K��@4:  ا��F	*   ،ا�ا دوآ94
 �4ا	@�

 .57) ا��e14 ا�@�nK،ص1996(

رت   ��x!�� ���   وا�����ل،  ��?
��ن ��?
م 4�Y ه�
 ا�'X�V و��?�
م ��4�8 ه�
 ا�`�4ب      �?�  ام ا$�?� وزو�1 ا$�* ا4��C، 9وت:  -7�[


�K         و�C= رأ�?� "4	� آ!��'X= ا��: ا��8 ،/�4�4 أ��?f =��C ��!��x &��/ �9ر�C ا�4أة  �t =�C رت
وا�3
��� ؛ا	F�4: ر9)��*      آ�� ُ]ّ
)

ري، ) ا��98	�ت ا�@
ر�9 ا��1969،��98د9@Xا� =�
� ��14/ :n�98  د��;K$43-42ص ص ��)�4،ا.  


ط "1�+4��              r�� Maxitani ا���آ@���	%  -8��� ��� V�94" {�"= و�4دد ا��?� �9��ا� %��K ��1�+4" �� �!94" ��p(� {(��  M�!" %وه
 �(98� %�Pagus-Muxi:4F	ا .Justin ,XVII,6,1,pp304-308.   

�;��4 ا�����رQ9 ا���= ا������ ا$�����% ا�;:اM��4      ) ا�����رQ9 ا��i���رK% ا����98> ا�@�����% وا�`o���ري �)���    1995( 5���رش �`���8 ا�?���دي   -9

 ا��`���( 13:ا���j@� ا�;:ا�C�!p�� �94M،صKر ا
�'Cص 1981؛،nK�@ا� e14� (65-66.  
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 وغـربِ  بـني شـرقِ   لِفهو يقع وسط الطريق الواص التأسيس بعناية فائقة، وقد اُختري مكانُ     
 دميـاس له كرأس  البحرية ااورة الرؤوسِ طبيعيا بفضل كثرة،كما أنه يعترب موقعا حمميا )1(املتوسط 

  .)2(كاب بونو

 

 

� �

 

��Aא��+�)2(ا�'
ر�B����>/���������-./� �

Fantar M H Elyssa de Carthage�Apports d’un mythe fondateur 
http://math.arizona.edu/~dido/almughrib-bakri.pd 

.     

  
  
  
  
  
  
  

                 
 
 

                                                           

1 - Gras M & autres )1989(  op.cit, p140,  Jellal El Kafi (1970) The legendary voyage of Princess 
Elissa, the UNESCO  Courier 23rd year. p18. 
2 - Gsell S (1927  ) H.A.A.N T1, px. 
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           اجلديدةُ املدينةُ أصبحت ربص ليسار من قُأبعد أن أحضرت  )عشتار(ا دينيا للربة عشتروتمركز
بعد أن ضمن ) Juno( جونون ها كاه،كما رافقَ)1(مثانني عذراء نذرن أنفسهن للخدمة يف هذا املعبد

ظن األعلنفسه أن يكون الكاهم ملعبد املدينة اجلديدة ولخلفهذه امللكة من  ه من بعده،كما استفادت
خربة العديد حضاري باملدينة، رافقيها لبناء جمتمعٍمن م غم ذلك ظلَّلكن رـ ت قرطاجة منذ تأس ها يِس

القرا ويظهر ذلك يف تقدميِ ور،تدين بالوالء والتبعية لص2(ملقـرت اإللـه   بني واهلدايا السنوية ملعبد(، 
مثلةًم شرِيف ع يلهامداخ.  
 

مستغلة ضعف صور وبقيـة   مستقلة أن تظهر كمدينة رور الوقتاستطاعت مع م قرطاجة لكن     
وتطور مث أخذت يف ال ،)3(ق.م574سنة نبوخذ نصـر قوطها يف املدن الفينيقية الشرقية بعد س متزعت 

رورا قاعدا يف مشال إفريقيا م ،)4(نافست الفرس واإلغريق وتنشأ إمرباطورية ،املدن الفينيقية الغربية
كما )5(قلية الغربية وجزر البليار وسواحل اسبانيابسردينيا وصمنها انطلقت فظت  رحالتطويلة ح

ـ  )Himilcon( مهيلكانرحليت أشهرها يف كتبِ التاريخ القدمية  ونوحن )Hannon( جنـوبِ  إىل 
ل ،)6(إفريقياوب غرب بريطانيا وجنتلعب بعد ذلك دورا هامنع األحداث اليت ميـزت هـذه   ا يف ص

  املنطقة.
  

      بت سياسةُسب التوسعات ورية القرطاجِها اإلمرباطُاليت اعتمدتية خاص ة يف السـواح  ل اجلنوبيـة
-480بـني سـنوات(   أوالً روب طويلة مع االغريـقِ اىل ح انقلب ،تنافسا جتاريا كبريا ةاألوروبي

بـاحلروب   فت يف كتب التاريخِرِ) واليت عق.م146-264(ومان بني سنواتمث مع الر ،)ق.م264
ونيةالب )Bellum-Punicum( )7(.  
  

      شهدت العالقات توترا  اإلغريقيةية القرطاجبداية من القرن الثامنتيجـة   قبل امليالد ن داد اشـت
ـ  جيشحاول فقد  قليةص ةهذا التوتر جزير وكان مركز ،)8(ية بينهماسة التجارِنافاملُ مدينة سوس يلين

 )Mutia(وتيـا هم يف مينيقـيني مـن مسـتوطنات   الف طرد )ق.م580() يف سنة Silnusاإلغريقية (
                                                           


ر 4v�5ة ��)���� ،4�Kوت :دار ا���4ق،ص4C1970ب �.� ( -1[ً (91.  

ن ����
� ���4ت :  -2�	�	
�� C)?> ا��Yأ ،<?/�(+
وا�8/�* ه�%   ه��&ا;	�>  ا�* �98)� ]
ر �.)�� ��r ا��98)�، 	��4 ا�'
ر9
ن �% �@�

�
�C ��  . ا	4Fا(��B&58نزو�1  ا#=���;�) ����j.8            )1994ا���4 ��98> ،/�ا�� Q9ر��4 ا���!C ��	��@	$رة ا��o`ء ا���(K %�� �9ر
دور ��
،VM�[ nس ��8را��ت وا����14 وا�)�4،ط :د���139، ص1+.  

3 - Cintas P (1970) Manuel d’archéologie punique, paris, t1, p56. 
4 - Gsell S (1927  ) H.A.A.N T2, pp. 460-461. 
5 - Fantar MH(1973) visite de Carthage, Tunisie: Maison tunisienne d’Edition, p05. 
6 -  Décret F (1977) Carthage ou l’empire de la Mer, éd. du sud, p123. 
7 - Gsell S (1927  ) ibid. 460-464. 


ر -8�'C ���`ا�� 
Kا�) 1981( �`�8 ا e14ا��nK�@، 71ص.  
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وبانوس(ورمPanormus(، ت ان تصد هذه احملاولة وحقق لكن قرطاجة استطاعتاا مشـتركً نصر 
يف  لت هذا التفـوق غمث استAlalia( )1(، (يف معركة أالليا )ق.م 535(سنة نيوسكيترألا مع حلفائها

طرد لِاالغريق من السواح اجلنوبية لشبه اجلزيرة االيبريية، وطردت قواتا األمـري اإلِ ها أيض ي سـربط
  .)2(جاري فوذ التق النمناط عندما حاول مد )ق.م 501(ليبيا سنة  لِمن سواح(Dorius) دوريوس

  

       مدة سبعني عاما، )م.ق480(هيمرياالتوسعية القرطاجية يف صقلية بعد معركة  ةُتوقفت السياس 
أراضي يف أفريقيا على حساب جرياا النوميديني يف حماولـة   اجتهت خالل هذه الفترة إىل كسبِو

كمـا   ي اليت وفرت املؤن الضرورية من الطعامِاألراض أخصب فأمنت بذلك ،)3(لتعويض خسارا
فـزاد   ،)4(صقليةكاين الذي أصبح مهددا يف الس ضِالفائ شكلت منطقة استيطان جديدة الستيعابِ

اىل أعمـدة  من خليج السـرت   ها التجاريةزِمراك تامتدحىت نفوذ قرطاجة يف الداخل بشكل كبري
-hippo) هيبو رجييوسو ،)برترت( (hippo-Acra)هيبو أكرااجلديدة جند  وأشهر املراكزِ ،)5(هرقل

regius) )ابةعن(، روسيكاداو (Rusicade) )سكيكدة(...، هـا  وغريها من املُدن اليت بقيت أثار
  .القرطاجية على عمقِ التأثريات شاهدةً

  

     مو قُومع نحروبٍوا بقرطاجة يف وة الرومان ورغبتهم يف التوسع اصطدم طلـق عليهـا   أُ مريرة 
ضـيق  ملقرطاجـة   ظم أشعل فقد ،)les guerres puniques)  ()6البونية احلروبا كما رأينا سابقً

ينا مسإُو ،)7( )ق م 241-264( وىلونية األفتيل احلرب البك الطرفان ُسترتِوافت امكانياتية هم املال
بإمخـاد   سـنوات  ةقرطاجة مدة ثالثَ تمث انشغلَ ،الصلحتال بعد قبول قرطاجة قف القووتوالبشرية 

بعـد أن  ، (Révolte-de Mercenaires) املرتزقـة  فيما يعرف حبربِ وامرتزقتها الذين ثار غضب
ذلك اتفاقهم ،ل من كجزء للرومان كثرياً ماالً ونالقرطاجي فقد قدم ،)8(بهميد رواتزت عن تسدعجِ
 كان ؛)م ق 241( عام قرطاجة ضد حرباً وبدؤوا هؤالء فغضب ألجرائهم، لدفعه مال لديهم يبق مل

 ثحتد من كل رمجا أما قالوي الروماين، العبد وسبينديوس )Mathos( اللييب وسماطُ األجراء قائدا

                                                           

1 - Warmington BH( 1959)Histoire et civilisation de Carthage814-146Av.J.C, trad. Guillemin S.M, 
Paris: edit Payot, pp. 69-70. 

2- 4�i'8 ا��`� <	�x )1992( ا� e14ا��،nK�@ 59ص.  
3 - La payer G & Pellegrin A (1946) Carthage punique(314-146av.J.C), Paris: Payot, p.96.  
4 -  Décret F & Fantar MH(1981) op.cit, pp66-67. 
5 - Gsell S (1927  ) ibid, pp. 464,465. 
6 - Picard CH.G (1959) la civilisation de l’Afrique romaine, Paris : pp 69-70 
7 - Brisson GP (1973) Carthage ou Rome, paris :éd Fayard, p48. 
8 -  Décret F (1977) op.cit, p169. 
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 برقـة  محلقار القرطاجي القائد انتصر سنوات، وبعد ؛"الالّهدنة حرب" تسمى أيضاً وهلذا دنة،ه عن

 .   بالغنائم حممالً قرطاجة اىل وعاد فناهمأَو مناطق ةعد يف مهحاصر ان بعد
        

ـ   لتعـويضِ )   (Ibérieيبرييـا اىل ابعد ذلـك  ة قرطاج اهتماموجه ت        مـا فقدتـ  ،ه ط فبس
مث ابنـه   )Hasdrubal(صهره هاصـدربعل   هومن بعد، )1(الذي أبغض روما)Hamilcar(محلقار
حنبعل على سـغونت   ، وكان استيالُء)2( نفوذهم على شبه اجلزيرة االيبريية )Hannibal( حنبعل

)*Sagonte( ا حبربٍايذان بونية ثانية شرين سنةدامت ع بدأت حنبعل على روما حبملة)انتـهت  و )3
 . )4(م.ق 202الشهرية سنة  ) (Zama دة زاماهرغمة على معاقرطاجة م بتوقيعِ

  

املتفق عليه  ها احلربية قبل الوقتتفدفعت غرام ،يدجارة قرطاجة من جدما انتعشت ت سرعانَ       
وهو ما أثار خماوف الرومان فدفع ذلك بعضياسييها املُا من سالـتخلص   ضرورةالنداء بعصبني اىل ت

يـة اىل  الداع(Cato) ا مقولة كاتو ( جملس الشيوخ) كثريالسناتووترددت  يف  النهائي من قرطاجة،
   :ذلك

»  ��1�+4" 4��8/ �� 8K$ «  (Carthago delenda est)وشاهد التطـور   قرطاجةَ ، بعد أن زار
ل فيها بنفِساحلاص5(ق.م153سنة  ه(.  

  

 (Scipion Emilianus)سـكيبيو إميليـانوس  حراق بإ م.ق 146سنة  البونية احلروب انتهت      

بعد اعالا احلـرب علـى    بدعوى خرق قرطاجة ألحد بنود معاهدة زاما لقرطاجة وتدمريها ائيا
بات بعد و فيها أي نلح لكي ال ينمباملع وتشب األرض حرثَأن ت مث أمر ،)6(ق.م 150سنة  ماسينيسا

ـ تهرة قرطاج وش ينتهلت من تبقى كعبيد عِيمعظم املدنيني وب حِذببعد  ،نها أحدذلك وال يسكُ ت ثب
 مظـاهرِ  غـة وبعـضِ  وا على اللُّوميديني، الذين حافظُمرير مع الن بعد صراعٍ وماإمرباطورية رأقدام 

7(ونية رغم سياسة الرومنةالعقيدة الب( .  

 
                                                           

1 - Polybe,III,1,10. 
2 -  Ibid.p179. 


ب ا$�!�	% ����5  -*(;��K ر ��8و
� �(98� :4F	ا،Décret F (1977)  ibid. p184.      
 –�51;�� ا�8را��ت ا���ر��X9، ا�.8د ا�@�دس، ص :��1.� ا�;:ا�C  .!(5 ���5«  4M= ا����p9  (1992) «�`�8 ا�?�دي �5رش  -3
60 .  

4 - Moscati S (1996) L’empire de Carthage, Tunis :La méditerranée, p70.  
5 - Plutarque (1977)  les vies des hommes illustres, trad Jaques Amyot, édit établi et annoté par Gérard 
Walter, Gallimard, France :Caton l’ancien, III. 
6 - Picard G H & Colette (1970) Vie et mort de Carthage, Paris :Hachette,p183. 
7 - Picard C(1954) Catalogue de musée Alaoui, Tunis: pp31.32 
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�W��C�D� J�W��
� א�����א����� �

1J א��%���&���'א�()�*�:� �

        ا من يف التسمية إبتداًء إفريقيامشال  ج سكانُتدراأللف 1( (ثة قبل امليالدالثال(، يف  رفـوا فقد ع
وباسم الليب القدمية املصرية الكتابات (L’BW عشر  ثالثال منذ القرن احتديدLipou( )3(، (و أ)2( (

مث  ،)4(19من األسـرة   )ق.م 1232ـ   1298( رمسيس الثـاين قبل امليالد يف عهد امللك الفرعوين 
" هو أول من عمم هـذا  هيكتيوسويقال أن " ،يبينيالكتاب واملؤرخون اإلغريق باسم اللّ إليهمأشار 

متتد  )6(رأى (هريودوت) أن ليبيا ، فقد)5(جغرافيوهم  خو اليونان وؤرِ" ومهريودوتاالسم، وتبعه "
سـولوجوس   رأسوط إىل ي حبرية مريل ليبيا الشمايل مبا يلد ساحو حد ،ي مصر الغربيةتنتهِ من حيثُ

قيم على كانية اليت تالس ن اموعاتأوقد أشار ب ،األطلسيحيط نويب طنجة على املُ) جرتلرأس سبا(
امتداد ي إىل أَهذه املنطقة كلها تنتمرومة واحدوهى موزعةٌ ة على جمموعات عدا األجزاِء لِمن القبائ 
 .  )7(ينيقينيوالف قيم ا اإلغريقثاليت ي

 

Tritonis( *)تريتونيسهريودوت حبرية ( و جعلَ       يج قابسعند خل حِعلى األرج عواليت تقَ - 

من الـبحرية   ما تعيش إىل الغربِهاحدإ ،)8( بني جمموعتني من الليبيني لَالفاص احلد -يدأو شط اجلرِ
باسم نوميديا وسـكاا  املنطقة اليت ستعرف الحقا  ي وه -وتتألف من زراع ألفوا حياة االستقرار

 األوزيـس ( رعـاة  بدوٍ قبائل  من من البحرية وتتألف واألخرى تعيش إىل الشرقِ -باسم النوميديني

Auses املخليس وMachlyes ( )9(.      
      

          
 

                                                           

 أ�5����X� 8����4ي ؛852ى، صدار ا�ُ?����: �������$ت وأراء �����% /�����رQ9 ا�;:اM����4 ا������C ،<98������ ���������   ' )2005(����x 4�i�����	>ا��`�����8  -1
  .405ص  ،آ��ب 1000ا��'�94 ��@�� ���!� ا�)?�o:ا���ه4ة  ،ا�`�oرة ا��'�94)1955(
  .2ص،2"
ر9)� ��)�4 وا��
زe9،ط :��!�� ه�ا ا$�> �% 1�ور� ا���ر�i(K ،��X9زي) �K =�p'� 8�`� )1975ز�� -2

3 - Décret  F &  M Fantar )1981(  op.cit, p17. 
4 -  d	��1ن د9:ا  & r94�ن أ

. ج   :ـ /
ر9)�
 (إ���p9��)    ـ /�رQ9 إ����94 ا�.��م   » ا�!4K4 ا3]��
ن « )1)1998��@	
 ؛440ص  2ا��


ر �� "!  ا���ر�K� =�p'� )1973( Q9ز�'C %� ��!�� Q9زي ،/�ر�i(K: رات ا�;��.� ا���!�� ـ ج
  . 56ص  �1)�
  .102) ��!�� �% ا���ر�i(K ،Q9زي: �)�
رات ا�;��.� ا���!��، ص �p'�1968= آ��ل C!8 ا�.��> ( -5
  .24، ص�i(K ،(1زي : ا��p!.� ا$ه��� ،ط�p'�1966= آ��ل C!8 ا�.��>، /�رQ9 ��!�� ا��98> ( إ����94، ا	K 8'�9:4F?� آ  ��tل  -6

7 - Hérodote, Histoires (texte établi et traduit par Ph. E. Legrand), Paris: société d’édition Les belles 
Lettres, (1945), II, 32 

  
14� أن ه�� ا�!`�4ة /��  ا��
م �)�X{ ا�.4ق ا��4"% ا��!�4 �% 1)
ب آ  ��� /�
	� وا�;:اM�4،   �� ا��K`�4ة /��94	
س:  -*   ��?(��

،��iط آ��;894 و��
pوا�� :xا�:وا }.K ى
) /�����% 	��41   )2009 ���:89 ا	F�4 :اK�4اه�> ا�.��K 8ّ��%     �1} /8ر9;�� و�> (� =�!9?� �
4: �)�
راMا�;:ا ،��p(���K ا$���4ار ا�!�4ي Q916-15ص ص ،3،ج1ت ا�`!4،ط/�ر.  

9 - Hérodote ,Histoires, IV, CLXXX. 
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ـ  مشال أفريقيا والصحراِء لّوعليه نستطيع أن نعمم اسم ليبيا والليبيون على كُ      ، ومنـها  ربىالكُ
كمـا أشـرنا    -ا باسم النوميديني كاا الحقًعرف سواليت سي يتانوسرِت غرب حبرية املنطقة الواقعةُ

  هذا. ناحبثًز عليها يركِّ وهي املنطقة اليت سوف -اسابقً
  

      ّلُإذن ميث نص هريودوت عن الليبيني أقدم صوصِالن الكتابية اليت أوردت ا لقبائل النوميـد  ذكر
ـ     ه،يف نص "النوميد" جند ذكرا صرحيا لقبيلة تدعى أنالقدمية دون  نومـاد   ةَغـري أنـه ذكـر كلم

)nomade( إىلكان ليبيا عند تقسيمه لس قسمني مزارعني م  سـتقرين غـرب  يتـانوس رِحبـرية ت 
)Tritonis(  ورعات ا متنقلني شرقه)1(.  
 

ـ عني لقرطاجة والرابِوميد على كل االفارقة اخلاضالناطلق اليونانيون اسم        ـ ض دودها ني يف ح
مث بني انه  ي املنشأ،جِي أو خارِوميديا حملّن فيما اذا كان اسمGsell( ( قزال لَوقد تساَء،)2(كحلفاء

  . )3(ينيفريقيا باستثناء القرطاجِإ دال على كل السكان االصليني لشمالِ
  

ها امتـهانِ  بسببِِ لِإىل أن لفظة نوميد أطلقت على هذه القبائStrabon(( ونستراب أشاركما       
  بالد  ول يف نص له يصفاليت توافق لفظ نوماد اإلغريقي، فيقُ الرعي بعد ختليهم عن الزراعة حلرفةَِ

 )Nomades(/!�8أ K��د ا�)
���د     �� وراء ه�� ا�!�د ذات ا$��8اد ا��.�!�4  إ�=...« : وسكان ليبيا

  .)4(  » .�ز9@� ..�ا�����  وا� أ���ءا��% /`�  ا�M�!" 4?t?�  ا��3  ،5ّا�4ُ
 
 

وماد يف هذا النص قد أخلط بني كلميت ن سترابون أن إىلحممد اهلادي حارش  األستاذُوقد أشار      
  احمللية . ةجهل معناها يف اللغاليت يNumides(  (يدومون )Nomades( اإلغريقية

  

 Salluste وسـت سالُ للنوميد ما جاء على لسان ذكرٍ متني فنجد أقداب الالّتفيما خيص الكُ أما     
`> ...« :جاء فيه م نصا مفصالًالذي قد��4  ا��س ا�� Persae  ًz��t�  ًz�����  ل
��;���K  Gaetulii   ��C


ر �C�=   +4ق ا�:واج ،و��K أ	?> آ�	
ا �9)��
ن ��K���4ار ��.�ً  �#.�� � %�v>     أرا�وا ا���Yأ ���M��
 8.Kأنا�54  و       =��C ا
�
،و����   �ا��;��ورة ��4+�1�   ا3رض/)��} "�
ة ا���4س و@K��C4 ...ا���

                                                           

1 - Gsell ST (1916)  Textes relatifs à l’Histoire de l’Afrique du nord, Hérodote, Paris: pp9-17. 
2 - Ouiza Ait Amara(s.d) Recherche sur les Numides et les maures face à la guerre, depuis les guerres 
puniques jusqu’à l’époque de Juba 1er, thèse pour le doctorat, Université Jean Moulin Lyon3, p34. 
3 - Gsell St (1916) ibid, pp 106-107.  
4 - Strabon,II,5,33,XVII,3,15. 
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�98��

��r�/ {��� ��98 ا�!�د 	(��K ن
بأنه نقل  Salluste)(سالوست أشاروقد .)1( » آ�	
ا 9@�
هيمصال  للملكه هذه من وثائق بونية معلومات)Hiempsal(.  

  

      وستالحظ على نص سالُما ي)(Salust باعتماده على الشبه الكبري بني  اخلطأ نه وقع يف نفسِأ
عتربهـا  إِ،كما اللتان قد حتمالن نفس املعىن وقد ختتلفان Numide)(ونوميدNomade لفظي نوماد 

    .)2(حة ن الصهلا م ال نصيب شارل اندري جوليان جمرد أسطورة
  

ن انـه  وبي ،)3(ا ئخاط وميدينيللنمؤلفي اليونان  فقد كان وصف (Camps) سبوحسب كام      
حىت يسـتثمروا   )Massinissa(ماسينيسا  ةمل ينتظروا مملك وأمميكن اعتبارهم كسكان حضريني 

انه كان جيـب   إىلرحل رعويني،كما أشار  افالنوميديون ليسوا بدو إذن ؛سهوهلم اخلصبة يف الزراعة
 تستشـري امللـك   أنقرطاجـة   هاإنشائحني (Elyssa) ساـــالي وندـيدعلى امللكة الصورية 

Maxitani)يتاين ملك املاكِساحمللي  Hiarbas)( هيارباص به جلد  أحاطمقدار ما  أعطاهاالذي  ،(
 ،)5( عن ثالث قـرون  دة تزيدملُ من اجيار االرضِ على ان تدفع اتاوة سنوية واملتمثلة يف نوعٍ)4(ثور

 أن نتحار من اجلِاإل بل ان هذه امللكة قد اختارت، )6(حلفامللك كان مقيما وليس من الروبالتايل 
رب من ضغوطات امللك ا أو احلرب رها بني الزواجِاللييب الذي خي)7(.   

     

رعي نوميديا جتعل الكلمة اليونانية املقابلة هلا تعين  ان تسميةَ )J.Desanges(كما يعترب دوسانج     
ـ ر؛ )8( مقيمني فالحنيوا ن االفارقة املذكورين سابقا كانأل صحيحأمر غري  وهو ح املؤرخـون  ج

فقد ربـط بـني    ،اب االغريق شهرةًالذي يعترب أكثر الكتPolyp( ( احملدثون رأي املؤرخ بوليبيوس
نوميديا بكيان سياسي حمدد وشعب معني له خصائه ونظمه املتميزة صـ  امستند ك علـى مـا   يف ذل

االغريقية اليت ظَ جاءت به الوثائقهر فيها اسم نوميديا بداية من القرن الثالقبل امليالد. ث   

  

                                                           

1 - Salluste (1968) la conjuration de Catilina, la guerre de Jugurtha, trad E Richard Paris: Flammarion 
XVII  


	� ،) /�ر��t Q9ل إ�V94./ ،���94 �`�8 �:ا�% وا�!��� �K 4����t1978رل ا	8ري 1
���ن (  - 2/:  4�(�� ��@	
 1ج ،ا�8ار ا��
  .71ص 

3 - Ouiza Ait Amara (s.d) Recherche..., op.cit., p35. 
4 - Justin, (1873) Histoire universelle ,trad: Perrot J & Boitard E ,Panckoucke : t.2, livre, XIX, 1,2. 

ا�����رQ9 ا��i���رK% ا����98> ا�@�����% وا�`o���ري �)��� �;��4 ا�����رQ9 ا���= ا������ ا$�����% ،ا�;:اM��4 :      (1995) �`���8 ا�?���دي 5���رش 5- 
 .47ا���j@� ا�;:ا�C�!p�� �94M،ص

6 - Camps G  )1979( « Les Numides et la civilisation punique », paris: Ant Afr .XIV, pp 43-44. 
7 -  Justin , XVIII,6 
8 - Desanges J (1980) « permanence d’une structure indigène en marge de l’administration romaine :le 
Numidie traditionnelle » ,paris: Ant Afr. XIV, p79. 
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اجلنائزي يف املقابر الليبية القدمية اليت تعود إىل فترة فجـر   األثاث و كما ان العثور الفخاريات     
 و جنائزيـة  طقـوسِ  ممارسة على حتما دليالغرب  حنو الشرق من و املمتدة يف املنطقة ،التاريخ

اعتقادات وهو األ املنطقة، بسكان خاصة دينية1(الذي ال حيدث إال عند االستقرار مر(.  

2J �	)�����.�א-,�د��א�/	����Wא-�1�0א �

وجود شكل من أشكال الدولة يف هذه املنطقة قدميا حـني   إىل جوليان أندريد أشار شارل قل     
8 /�
	} K.�8 ان �;9�K e.�{ ا���
اد "!�M�  98C�8ة       وا�V��i «:قال" ��(+
�C= ا��F أن ا�����r ا�

  .)2(  »  أو n94+ �C ا��@4 وا��p�� {`/ ...�!�i	��K، * �* �� ه�!�،
  

 له صفات الدولة حىت وإن كان قبليا، سياسي متقدم باملنطقة إلنكار تشكل كيان إذن فال سبيلَ     
عن مشاركتهم يف  -نقال عن مصادر أخرى -الصقلي اىل النوميديني عندما أخربنا أشار ديديورفقد 

اية القرن اخلام خالل احلرب البونيقية ايضا بوليبكما حتدث ،)3(قبل امليالد  سِحروب جرت يف 
الفترة التارخيية اليت  نعرف بالضبط لكننا ال ،)4( نوميدية وطنية عن ممالك )ق م 201-218(  الثانية
 أثري يثبت وجودها قبل هـذا التـاريخِ   دليل كتايب أو أليوذلك نتيجة عدم ملكيتنا  ،إليهاتعود 

بعض املؤرخني كنقطة بداية لدخول املمالك الوطنية التاريخ جل يف نظروالذي س، ضـحت  الذي ات
  . )5( لوكهام سياساتو التعرف على حدودها وأمكننافيه معاملها 

  

      هذه املمالك يف التأثري على أطراف احلرب نفس املصادر الدور الفعال الذي لعبته  وقد أوردت
يف تلـك   تهالتطور العسكري والسياسي الذي وصل ظهريوهو ما  قرطاجة أو الرومان سواء ،البونية

ـ  من القـرن  أقدم فترةإىل وجود جذور تارخيية ترجع وجودها  ؤكدما يهذا  الفترة ، الثالقبـل   ث
أو رغبتهم يف التركيز  هلذه البالد، اإلغريقخني الالتني أو لك بعدم معرفة بعض املؤرذر ِسوفُ امليالد،

 احلـروبِ  أثنـاء  البالد ألوضاعِالعابرة  مهِكإشارات اليت كانت هلا صلة بأوطام األحداثعلى أهم 
  .اإلغريقيةالقرطاجية 

  
        
  

                                                           

1  - Camps G(1987) les berbères , mémoire et identité, Paris : seconde édition , pp 54-56. 
  .81ص ،ا��e14 ا�@��t )1969( nKرل ا	8ري 1
���ن  -2

3 - Diodore, XX,55,4. 
4 - Polybe (1970  ) Histoire Romaine, trad par Roussel D, Paris: collection pléiade, III, 33, 15. 
5  - Camps G (1967) « origines du Royaume Massyles »,dans: RH,T3,p29. 
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ففي القرن الرابع قبل  قبل القرن الثالث قبل امليالد،وا عاشا ليبيني لوكًاملؤرخني م كر بعضذفقد      
 ديـودور  استنادا علـى  ،)1(حممد اهلادي حارش األستاذامليالد جند ذكرا مللوك النوميد عندما أشار 

AILYMAS) يلماصإامللك  إىل  الصقلي ) ملك بالد ويذكُيلاملاس ،انه كان قـد حتـالَ   رمـع   ف
، )2()ق م 310-307( عـامي  على قرطاجة بني األخري امحلة هذ حاكم سرقوسة أثناِء أغاثوكليس

يلماصكامبس إ ويصف هذا برئيس قبيلة املاس3(ماسينيسا  يل وأحد أجداد(.  
  

      كما يإىلاملؤرخ  شري نفس النوميديني مرات الكـثرية   احلـروبِ  إىله عديدة من خالل تطرق
هحسب وصف، اليت خاضتها قرطاجة ضد النونوميد الذين يتوزع ق احملاذية ألمالك الدولـة  يف املناط
وقد  ،)4( )ق.م 237-241( قةرتزِاملُ ثه عن حربِللنوميديني عند حتدرا أخ اًذكر ردوأّو القرطاجية،

ـ فيها حىت الن ستثنواليت مل ي ،ونالثائر وميديونالنا اهقَاليئة اليت عاملة الساملُ إىلأشار  يوخ ساء والش
  . واألطفالْ

  

 قرطاجة ظلت تـدفع  أنبني  )JUSTIN( يوستينيوس آن يف كتابه األستاذُذلك ذكر  إىل إضافة    
قبـل   سِالقرن اخلـام  نتصفحىت م -م.ق 814-ها يِسمنذ تأس ،رين هلاااوِ لألهايلضريبة سنوية 

  .)م.ق146 - 264(أو احلروب البونيقية  ،)م.ق3من القرن  األولالنصف  -ق م7(القرن امليالد
   

      إىلاملمالك الوطنية النوميدية بالقرن الثالث قبل امليالد أمر غري دقيق، اسـتنادا   إذن فربط نشأة 
ـ  أندامى واليت بينت ني القُأقوال بعض املؤرخ الكتابية السابقة اليت خالفت األدلة ك الوطنيـة  املمال

النيف فترة قدمية وميدية ظهرت.  

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .98صا��e14 ا�@�nK،  (1995)�`�8 ا�?�دي �5رش 1- 
2 - Diodore de Sicile (1967) Bibliothèque Historique, trad : Miot A. F, paris: édit Old Father XV -24.  
3 - Camps G (1961) Massinissa ou les débuts de l’histoire, Alger: imprimerie dfficielle,p117. 


س ا���!�%    :ق.م) 241-238( ��
رة ا�;)�8 ا��4/:"��    -4+��� ��?�C:/ (Mathos)        ر
و��!�)98
س ا�.!�8 ا�4و���	% ���!��p�� K�e�8 ا1$�
ا	�'4 ا���8M ا��4+�1% ����5ر K.8 ان �5]4ه> �% 8Cة �)�+n وا�)�ه> و�Cد ا�= "�`� �1�+4� M�(i��K>. وK.8 	'�4 ا/;�*   ا����4Yة،


 ا�!�	�� �;��زا ا8�Cة ه4"  �% �`�و�� ��;898 "
ة "4+��1 م.ق �236)�  `	،  :4F	أPolybe ,I ,70-88.    %�K4.8 ا��ن �`�
��C ؛  
، �21;��� ا�.��
م ا$	@��	�� ،ع    : ، .��1�� @"��p()�   » �� /8ا��Cت ا�`4ب ا�!
	�� ا3و�= �C= "4+�ج: �
رة ا�;)8 ا����1
ر  « )2004(

   .212-199ص ص 
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3J  ��/	��3��	!
4�:������������������������� �

(ا	F�4   قسـمني:  إىل )1(غري حمـددة  ويف فترة زمنية  ضةغام ظروفيف  وميديانانقسمت       

  )�p94X3ا�


ل"!�M  ا����� (*��ِ�            ���Massyle (  

   )Massaesyle ��ز9@
ل"!�M  ا�9@���� (*��ِز            

 òîÓ‹“Ûa@bí‡îßìã@òØÜ¿:@Üî�bßIbîH/ أ

       تنسب مملكة نوميديا الشرقية (ماسيليا) إىل قبائل املاسيل اليت كان هلا الدور احلاسيحِيف ترجِ م 
 فقـد ، )2()م.ق146( على قرطاجة سـنة ضي فيها ونيقية الثالثة واليت قُالب كفة الرومان أثناء احلربِ
للحـدود   الـدقيق  الضـبطَ لكن  ،)3(مملكة جماورة للقرطاجيني ى وأقربأسست قبائل املاسيل اقو

فقـد   معلومات كافية ومؤكدة عنـها،  ال منلك أننااجلغرافية هلذه اململكة أمر يكاد مستحيال ذلك 
كانت حد4( ستقرةودها الشرقية مع قرطاجة غري م(، حبسـب   ا أخـرى تتسع حينا وتتقلص أحيان
الوضعية السياسية 5( إفريقيا الِاليت تطغى على مشَ والعسكرية(.  

           

      وعلى ما يبدو أن حدودبِها يف غال ا إىل ي القرطاجيـة شـرقً  األحيان كانت متتد من األراض
7(كذلكأما جنوبا فكانت حدودها متغرية  ،)6(ا الوادي الكبري غرب(يتـوفر  اليت  حسب اإلمكانيات

ـ  لت ،الصحراء خومِاملنتشرة على ت *اجليتول لِنفوذه على قبائ حاكم املاسيل ملد عليها ذلك شـمل بِ

                                                           

1 - Bertrandy F (2003) « Approche géographique et historique de Numidie antique », Revue de 
l’année d’Algérie en France, p16 ; Camps G (1967) " Aux origines …", op.cit, revue d’Histoire et de 
Civilisation du Maghreb, 3, p29.  
2  - Ouiza Ait Amara (s.d) Recherche..., op.cit., pp37-38. 
3 - Bertrandy F (2003) ibid, p16. 
4  - Krandel A (2002),op.cit, p13. 
5 - Camps  G  )1967 ( ibid, pp 179-183. 
6 - Ouiza Ait Amara (s.d) op.cit p37;Dahmani S (2003) « le royaume de Massinissa, un projet 
contrarie », L’Algérie au temps des royaumes numides, Vé siècle av J.C-1ER siècle après j.c.p17. 

7- ) <	�x 4�i'�1998:4`�8 ا�Mا�;:ا، ��	
  .57ص ،1ط دار ا�C�!p�� ��3 وا�)�4، ) ا������ ا�)
���98 وا�`�oرة ا�!
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من جمـردة الوسـطى و    أراضي األوراس والشرق القسنطيين وجبال الظهرة التونسية واجلزء األكرب
1( رت الصغرىاألراضي احملاذية للس(.  

  

       ي مناطق غنية تسمح املاسيل كانت تغطِّ فمملكةُها ومهما كان امتدادبالنمو والتطور دنللم، 
يساعها اجلُدها يف ذلك قربغرايف من قرطاجة الذي سل هلا االستفادة من هضتها.  
     مرة يف زمن احلربِ كر املاسيل ألولِمت ذ القائـد   ةاسـتعان  إىلاإلشـارة   عنـد  ،وىلونية اُألالب

Naravas( نرافاس لييب الزعيم بال (Hamilcar)القرطاجي مهيلكار
لقضاء على ثورة املرتزقة ل ،)2() 

مقابل تزوجيه ابنته، وال نعرف ما إذا كان هـذا الـزعيم    ق.م) 238-241(بني سنيت  قرطاجةضد 
  . نفوذه؟ وكذا حجم مملكته و؟ اللييب كان ملك أم ال 

  

 أخرى عـن بعـضِ   وردت أخبار املصادر التارخيية للملك يلماص فيما سبق، ذكر إىل إضافة       
) والد GAIAالتارخيية عن غايا( النصوص قبل امليالد تتحدثُ ثففي القرن الثال ملوك هذه اململكة،

ماسينيسا وحاك3( (االسم الالتيين) دوقا م(وقد ح ،م(قاضي) شوفيطلقب  ل هذا امللك  Suffète.   
وال عن نسبه وال عن سـابقيه   هح لنا أي شيء عن فترة حكمالتارخيية ال توض املصادر أن إال      

قرطاجيـة مل   يف أنه استوىل على مقاطعـة  تيت ليفما جاء على لسان  الوحيدةُ واإلشارة ،)4( أيضا
     .)5(حيددها

، لكن مل )6(بلقب شوفيط أيضارن هو وقد قُ يف نقش دوقا املزدوج اللغة، يزملاسنكما ورد اسم      
  انه حكم دوقا باسم قرطاجة ؟. أممستقال  أمريايعرف بعد أن كان 

 

  ماسينيسـا   يف عهـد  إالالسياسـية واالقتصـادية    مملكة نوميديا الشـرقية  مل تتضح معاملُ      

)MASSINISSA () بن غاياGAIA(، ِنفوذه الذي متكن من فرض تراب املازيسيل لِعلى كام)7( 

 )8( وترابية اثنية ولغوية ةدوح يف ذلك وجود ساعده ،)ق.م 148-203(ملدة مخسة ومخسني سنة 
 ااحلدود القرطاجية شـرقً  إىلا ي ملوية غربمن واد واسعةً يأراضلتشمل  فقد اتسعت حدود اململكة

                                                           


م ا�'�`4اء �� �K�" dِ��Y إ�= ا�ُ�`�J ا3ْ+�@%. أ	 ا�;��
ل: - *= X/ُا�@?!�� و ��p(ُ���ن ا��F :4  
Camps G (1980) Berbères aux marges de L’histoire, éd. Des Hespérides, Paris.p112. 
1 - Decret  F & M Fantar (1981) op.cit,  p100. 
2  - Polybius,XV,18,5.  
3 - Gsell S (1927  ) H.A.A.N T3, p86. 

4  - �@`� �K2007( را (  ،nK�@ا� e1444صا��.  
5 - Tite Live, XXIX,29,6-7. 
6 - Marcy MG (1936) les inscriptions libyques de l’Afrique du nord, paris: p46. 
7 - Tite Live (1950) Histoire Romaine, p XXVII, 4, 8, XXIX, 4,4. 

- 75ص ،8C01د ، 5
��� ا��jرخ، »"4اءة /`����� �!.{ ��
��ت ا�
85ة ا���iر��K �% ا��98> «  )2002( �`�8 ا�?�دي �5رش -  8
81.  
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  4�F	ا) ��p94Xململكته نظرا لتفتحه الكبري علـى  وقد جلب عهد ماسينيسا الرخاء واالزدهار  ،)4ا�
ما قام به ماسينيسا يف ميدان الزراعة بالعمـل   )Polypus( فقد وصف بوليب ،احلضارات ااورة


���98 	« ـ� اجلبار، �?	�K 4?f1:ة ��)* أ�C �?�v4ت ارا!�Cوا �?	��@� �!@(��K �98;� 4�x {	آ�

   .)1( » /@�e�p أن /)�d آ  t%ء �#  أي �)��p أ4Yى
  

ـ  ينيسا هو الذي جعـل مـن الن  فقد أكد أن ماسStrabon( (أما سترابون         ا وميـديني أناس
ـ  ديودورنقال عن  )Gsell(وبني قزال  ،)2(زارعنيوم اجتماعيني الصقلي ان هذا امللك تك لكـل  ر

كما كانت نوميديا يف عهـده  ،)3(هكتارا 874وصلت حدود  ،قاطعات زراعيةه مواحد من أبناِء
القمـح   لت صادراتوقد شك ،)4(فارس مبادة القمح ة يف بالدول األول جليوش االغريق احملاربماملُ

والشيف عهِ اململكة املصدر األول لدخلِ عري والزيوت5( هد(  .  
  

       ـ ويف هذا الص   :)charle AJ ( حوليـان  أنـدري شـارل  الفرنسـي   ؤرخدد يقول عنه املُ

،���   ا�!
	����� وا����+.��   �
ر��9	��� ��8ا e��1 =�C ا�!��8ان ا�
ا".�� K���     أ]!�...و��C4ن �� «

 �9
K ��  .;9�د ا�!4K4 دو��  أن ���FC =�C  �C...و*/
��� "4ب +!4"�...آ�ن ا8��xا  إ�=��

ق.م 180(ن املرمر بني سنةم د له متثاالًودسيني شيالر جارأحد الت أن لدرجة ،)6( »...�
85ة �@����

 .)7(املرحبة التجارية لذكرى إحدى الصفقاتختليداً  )ق.م160و

  
  

          
  
  
  
  

        
  
  

                                                           

1 - Polypius ,XII ,3.3.4. 
2 - Strabon, Géographie, LIV  XVII, 3,15. 
3 - Gsell S, 1927H.A.A.N, t4 ,Hachette.Paris..p11. 
4 - Tite Live, XXII ,27,2. 

5  -  ��
�ا�M�� وا�@������           « )C �K 8�`�)2010!8 ا��iدة ا���ا�� ���K <98�4ب ا���iد ا����K ���"«    ���X9ن ا���ر��آ ��ص  ،12ع ،، دور9
38.  
*- :8��x$8 "!�%  اM�" 
� �% 898C  M�!" e�1ة /`} ���p	* إ�� ������� أو C�� 94+�n ا���.��ل ا���
ة، ا	F�t :4��رل        ه;(9 r�� �!/ر %�

  .81ا	8ري 1
���ن ص
  .133صا��e14 ا�@��t )1969(   ،nKرل ا	8ري 1
���ن - 6
7  -   �;98Y ر

ا�5?�����)�@� ودول ا��8ن اY �� ���94xc�ل ا�!���9 ا���د�9 ا��% و81ت 4X��Kوب « �)'vت ا���`&  »و���
5 ،

  .101، ص11ا�
+)% ����ر،ا�.8د
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      كانت ه1(زاما أصبحتللمملكة مث  وىلاُألورجييوس العاصمة يب(، ـ مث ات ريتاخذ ماسينيسا س 

)Cirta(* ًله  عاصمة)سـريتا   إىل إضافة ،)ق.م 46-203( سنة 157وبقيت كذلك ألبنائه مدة  )2
 تيـديس  و )Teveste(تبسـة  و )Dougga(ذكرا املصادر التارخيية كدوقة أخرىجند مدنا كبرية 

)Tiddis(،  فقد أعطتيهاأراض شاسعة ومتيززراعية خصبة  مساحاتمعتربةكانية ت بكثافة س )3(، 
وكانت هلا عالقات جتارية مع العديد من املمالالدول احمليطة، كروما وواملدن  ك املـدن   ودويـالت

االغريقاملدن السـاحلية   ئموانِ، خاصة بعد أن بسط ماسينيسا نفوذه على )4(زر البليارية وغاليا وج
النلقرطاجة، وانشاِء عةًوميدية اليت كانت خاضجتارياً حبرياً أسطوالً هـ  ، وفتح أبواب مملكتللتجـار   ه

ـ  لمدن الداخالُ فالذين وفدوا اىل خمتلَودسيني واألثينيني، كاإليطاليني والر بِاالجانِ يـة والسلية، اح
 )Vaga(ةوباج ،)Zama(وزاما  ،)Thala(وتاال ،)Sicca veniria(والكاف ،)Cirta(كسريتا 

)5(.   
  

ؤكد أن املنطقة كانت تزخر بـالثروة  قرطاجة في دمي دؤرخ االغريقي بوليب الذي شاهأما املُ       
واملاعز لدرجة أنه ال توجد منطقة توازيها يف بقية العامل حسـب   واألغنامِ والعجولِ ة كاخليلِاحليوانيِ
وصفماسينيساوكان "، )6(هظُ" حياف على متاسمن جهة السياسية التقليدية أطراف مملكته بالوسائلِِ ك 

عنـد   من جهة أخـرى  الدينية، وباحلربِ رِاملشاع ل وإيقاظوالتعاهد مع زعماء القبائ املصاهراتك
  .)7(الضرورة

      
  

        
  

        

                                                           


ر ا�@���% وا$"�'�دي1985( �`�8 ا�?�دي �5رش  - 1pا3ول          ) ا�� ��K
� اC���ء ����)�@�� ا�.�4ش ا��= و���ة 9�(� �98���
	 %��203-
46،Q94: ر���� ��1@��4 ،�.?8 ا���رM66ص ق.م،��1.� ا�;:ا.  
*-  �/4��Cirta  �+4" أوCrtn :  ، �[$4/�      8��.9 ان ا$�> ���% ا�% آ�> ا�`������& ��* /`94�	واCrtn ،     ؛��أو ا���. ��ا��98) ���و�.)


"e ا���4ا/�;% ه��م اذ /`��K J?�� �)`�8رات وC�4ة      �K 4:  /���ز�F	ا        Q9ر��ا�� %�� %�K4.4ب ا��iا�� ��4 �98)��8 ]�دار  ،175ص 1ج، أ�5

	�؛/، ����
K 4�(ا�  

Gillette & Louis Lefebvre (1967) Corpus et gravures des peintures rupestres de la région de 
Constantine, éd. Arts et Métiers Graphiques, paris, pp13-99 . 
2 - Gsell S (1927  ) H.A.A.N T1P 260 
3 - Decret F & Fantar MH(1981) op.cit. p100. 
4 - Charéne CH (2002) Les Relations commerciales de la Numidies et de la Mauritanie Césarienne 
avec Rome: notes préliminaire , L’Africa RomanaXV, Roma :p9736. 


ي (  - 7o� �98��Y2011 ،"د�% "!  ا���	ل ا�)'& ا3ول �� ا��4ن ا�#��Y ��p�

اء �C= ا�.�"�ت ا�;:ا�94M ا3رو ��vأ "(
  .87، ص13دور�9 آ�ن ا���ر8C ،��X9د

6 - Polypius,1-29-7. 
7 -  n��t 8�`� (د.ت) ���i9ا$��ز Q9/�ر �� �	ن "4
  .36دار ا���م. ا��K4ط. ص ،��`� /�ر�C ��X9 ���� و���
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 )ق.م192و193(بـني  )Emporia(امبوريـا  كإقليم أفتك من القرطاجيني أراضي كثرية فقد     
هول الكربى يف السو ،)1( )ق.م 152-153(بني  )Tusca( توسكا ومنطقة السهول الكربى وأقليم

 بعـد احلـربِ   )ق.م201(معاهدة زاما  يف ذلك بنود اعايل ر جمردة ووسط تونس احلالية مستغالً
2(ونية الثانيةالب( . 

    òîi‹ÌÛa@bí‡îßìã@òØÜ¿Z@Üî�íŒbßIbîH ب/

     ذه اململكة  تبقى املعلومات اخلاصةشحاألدبيةإذا مل تبدأ املصادر  ،ةًيح يف الّإعنها  يف احلديث 
الذي حتدث عن هذه اململكة يف كتابه "التـاريخ"   )Polybe(بوليب بالذكر و خنص ،ق.م 3القرن 

موطنـها   إىل" دون التطـرق  ياسيليزاماسم هذه اململكة " إىل اإلشارةويف هذه الكتابات متت فقط 
  .وحدودها

  

يسيل الذين أصبحوا قوة يف املنطقة منذ أواخر القرن الثالث قبائل املازِ إىلهذه اململكة  نسبتو      
ـ  ظروفوتبقى  الثاين قبل امليالد،وأوائل القرن  أن إىل ةًتشكل هذه اململكة غامض  جمـال   دخلـت

  .)3(البونية الثانية والتنافس خالل احلربِ الصراعِ
  

فاملؤرخ  ،)4(تعترب أكثر وضوحا باملقارنة مع حدود مملكة نوميديا الشرقية فان حدود مازيسيليا      
 إىل(ملوية)  من وادي ملوشة ، غرباواسعة ة على رقعةاململكَحيدد موطن هذه  )Strabon( سترابون

وادي الرمـال شـرقا، واىل    إىلأو )يف شبه جزيرة القل حالياأو بوقرعون رأس بوجرون (رأس تريتون 
ـ  أرجعها اجليتول جنوبا، وهي رقعة جغرافية واسعة أراضي ـ  إىلون بعض املؤرخ عات الـيت  التوس

ساعتمدها سيفاك )Syphax( يف القرن الثالث قبل امله الغربيةيالد على جارت)5(  وقـد ضـمن ،ت 
ن م وريتانيا على غايةبوع يف جهتها ااورة ملُوكانت تلك الر وتربة املاشية، ةمالئمة للزراع أراضي

اخلصب وصاحلة للزراعة خصا زراعة احلبوبِوص أكثر من نيةوميديا الشرق.  
 

إذا كان من املمكن احلصـول   ،)Strabon( انتباه اجلغرايف اليوناين الكبري سترابون أثارت فقد      
هذا  ،ايقيإفرِ ها يف مشالِهلا وزن مملكة يسِاسية لتأساألس زمما وفر الركائْ ،على صابتني يف العام الواحد

                                                           

1 - Krandel A (2002) op.cit, p13. 
2 -  Décret f &Fantar M (1981) op.cit, pp100-101. 

3 - Ouiza Ait Amara (s.d) op.cit, p260. 
4 - Camps G (1960) op.cit, p157. 
5 - Tite-Live, XXIV, pp 49,50. 
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يئة جيشٍ ما مسح بتوفري مورد مايل لتجنيدو قوي مكن امللك يفاكس من سني بعـد  توحيد اململكت
التوسكاململ سابِع على حرقية.ة الش  

  

وكانـت لـه    ،بنوميديا الغربيـة  " عرفه التاريخليدغأ"كرب أ )Syphax()1(ويعترب سيفاكس      
قـدموا  ي أنحروب البونيـة دون  أثناء الُ دماء كثرياًالقُ ونُكما حتدث عنه املؤرخ،)2(شخصية المعة

باسـتثناء مـا    ملـك  أو كشـخصٍ  هإذ نكاد جنهل كل شيء عن حيات ،هعن نشأته وبدايت الكثريِ
ـ ية ستقراطار من عائلة ه بفتاة قرطاجيةعن زواجِ )Polybe(أكده ـ  ي وه يد القرطـاجِ ابنـة القائ 
اصدوبعلْر )Hasdrubal( .  

  

      النصوصِ وتذكر بعض القدمية إىل أن توسعات يفاكسس)Syphax( قادتـه الن   م.ق205سنة
يبسمتني، مها سريتاط نفوذه على عاص )Cirta(ًشرقا غيا وس)Siga(* غربا)وكان ،)3 ل مـن  ينتق

خرىدة إىل اُألالواح ليوصف جد يف بالد املغرب القدمي قبـل أحـداث   بذلك على انه أقوى ملك و
ـ األثرية والك و من املعطيات،لكن على ما يبد )م.ق203(سريتا سنة  مة احلقيقيـة  تابية فان العاص

يغا للملكة هي س)Siga(،َكما سيطي سـيقا  على مينائَ ر)Portus.Sigenis(  و  م.ق 206 سـنة
مملكتـه   نشاط ما يف تقويةواستغله ،)م.ق205(سنة  )Thapsus Rosicade(ثابسوس روسيكاد 

  .)4(يالتجارِ
 

      ع جعلَهذا التوس ا قرطاجـة ورومـا   حروب غذّ ،من احلروبِ اجلارتني تدخالن يف العديد
وميديا الغربية بعـد  مملكة ن مماسينيسا الذي ض مث انقلبت الكفة لصاحلِ خدمةً ملصاحلهما يف املنطقة،

أن استرجم.ق202-203(يه بني عامي ع أراض(، ليوحد بذلك ماسينيسا نيدوميديا من جد، ) انظر

 الًعام سني التعليم،ر الزراعة وحتاالستقرار ونش الل فرضِها من خيرِمث يعمل على تطوِ ،)4اخلريطة
ملد إفريقيا لألفارقة عارِبشصف قرنأزيد من نِ ة.  

 

         
                                                           


	���        :�����آ�    -1!��K .ح��@��K d18�% ا���4وس وا��`��%  ا��`�)ش ف ق( /.)   ����94xc�KوSuphax    ���(�/���KوSyphax،   &�"و

ن ا$��94��% ����!�   ق م،�;K203	��V "4+�1��� ���% ا�`��4ب ا�!
	���� ا�#�	���� وو"��e أ����4ا ���% �.4آ��� ����4/� ���)�    �!���@� ���@�(���� *�����


ر، دار      )2008( 	�  K.8 ذ�r ا�= رو�� و"�  �% ����5?� ا�.����، 9)F�4: �`��8 ا�'�x 4�i��	x3�K       <�ل،�pة وا����ا�)� ��98��
���4/� ا�)
 Gsell S(1927) op.cit, pp 249.253؛123ا�?8ى،ص


آ!
ط  -2K 8�`� )2002(   ،د��ز9 ��K ا��3ز�9 ا��98>، �4آ: +�رق Q9ا1?� ا��`�98ت، ]�`�ت �� /�ر
� %� ��i9ا��3ز r1ط ا����� 
  .38، ص

*- �i��:  ����`وات ا�:iواد ا����)� "4ب �98)� ا� V'� 8(C e�/. ن�	ر %(K �`94v <o/ ،  

	�، �98)� ا��4iب ا�.K4% �% ا���رQ9  )1959( أ8�5 ]�4 -3/: ����
K 4�(175. ص 1ج  ،دار ا� .  

4 - Camps G  ( 1961)Aux origines de la Berbérie : Massinissa ou les débuts de l'Histoire, Alger: 
Imprimerie  officielle, p173. 
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م سـاه  ،)1(مملكته كواقع سياسي قائم بذاته رية وظهرتوة عسكَكقُ)كسايفس(عموما قد ظهر      
البونيـة   شاركة يف احلـربِ الل املُتوسط من خاملُ البحر االبيضِ يف حوضِ االحداثيف تغيري جمرى 

هما وكسـب  صـف  إىليف اسـتمالته   اربتانوما املتحمن قرطاج ور حماوالت لكلٍ ية بعد عدةالثانِ
    .)2(دعمه

 

ـ  وبشـريةً  جغرافيةً فاما مثلتا وحدةً ،يسيليل واملازِمملكيت املاس هما كانت أقدارمو       دة واح
ـ خـرى أو اخـتالف ح  ى اُألاحدامها علَ وما توسعات وحدة،وميدية املُت يف الدولة النجتلَ ا لفائهم

 .)3(يدينيحق عن النومعرب بِال ت ضرفيه وحتالفاما الدبلوماسية إال عواملٌ

 
 

     
�>  B�F� 2010����א�<��/

)2005( Encyclopédie Universalise 
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1 - Krandel A (2002) op.cit, pp12-13. 

آ!
ط ( - 2K 8�`�2002ص ،nK�@ا� e1439) ا��.  

3 - Krandel A (2002) ibid, pp13-14. 
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وجز أهم ما يف اخر هذا الفصل التمهيدي رأينا أن نالنِيف  اليه لناتوصالتالية قاط:  

نهم فم احل السوري،الفينيقية اىل الس ول اهلجراتحدثني يف أصؤرخني القدماء واملُاملُ عدم اتفاقِ -*
هم من رجح قدومومنهم من ي (االحساء حتديدا)، شبه اجلزيرة العربية لِع مواطنهم اىل سواحمن يرجِ
سواحومنهم من  ر،ل البحر االمحجيعل الساحل السوري هو موطلي.نهم األص  

ـ  السياسي بـني  الفقرطاج كان نتيجة للخ املصادر التارخيية أن تأسيس تأكيد أغلبِ -* ار واليس 
  .ثانويةٌ عية فهي اسباباما االسباب االقتصادية والتوس بيغماليون،

*- تأسيس أمريةٌ ارليساعلى اعتبار أن  بغة الرمسية،قرطاج كان حيمل الص مـة يف  من االسرة احلاك
ور،ص للملك بِ وهي اختييون وزوجةُغمال أ عظمِن األللكاهشرباص .  

قبل تأسيس قرطاجة اىل االستقرار الدائم يف سواحل غرب البحر االبـيض   نالفينيقيومل يهدف  -*
مبواد -كما أشرنا-اليت بنيت هم لالسكاالت،ذلك اقامت بل كانت جمرد حمطة للراحة ودليلُ املتوسط،

بسيطة الزوال. سريعة  

*- لتتحـول اىل   توسـط، املُ سيطر تدرجييا على جتارة البحرِموقع مستوطنة قرطاج املمتاز جعلها ت
د ها من أجل البقاء ض،وتبدأ مسرية صراع)ق.م574( بعد انفصاهلا عن صور يف سنةقوية  وريةإمرباطُ

ومان.االغريق والر 

على حتكم احمللني يف أرضهم وقيمة هـده ألرض   دليلهو  كراء قطعة أرضية حبجم جلد ثور إن *-
  فترة من التاريخ .واحالة على احلس االقتصادي بالنسبة للسكان املنطقة يف هده ال ،بالنسبة هلم

*- املُ خلطؤرخني القدماء بني كلمالنومادي "تالنوميـد و "حل، " اليت تعين البدو الرالقبائل املس "قرة ت
ظُ-يف اعتقادهم–يا يف القدمي وهوما أخر اليت سكنت مشال افريقاملمالـك   السياسية هور التنظيمات)

  .ق.م)3(القرنالنوميدية) اىل فترة متأخرة نسبيا

ؤساء مبا له األمازيغية، حبيث" نرى أحيانا أحد القواد أو الر كالقبيلة اللبنة األوىل للممال تشكلَّ *-
  .دةواح جيمع حوله النوميديني يف مملكة "أقليدايصري " شو البطْ وةمن القُ و اجلاه، وما له ظوةمن احلُ
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*- مل تةاإلغريقيالقدمية  رِرد يف املصاد ومانية أي معلومات عن املمالك النوميديـة إال عنـد   أو الر
  . ونيةروب الباحلُوية االغريقية القرطاجِ بأحداث اشتركت فيها دوهلم، كاحلروبِ ارتباطها

 *- غذَّت قرطاجة وروما احلروب اليت داروميدية خدمة ملصاحلها، واختار كـل  ت بني املمالك الن
ـ ج عنه يف االخنت د الذيمببدأ فرق تس طرف مملكة نوميدية حتالف معها عمالً ـ ري ان ع دثارها وتوس

الرا.ومان على حسا  

*- استطاع النوميديون تشكيل مملكة موحدة بقيادة ملوك أقوياء كماسا وينيس سيفاكس، ا ذَلكن ه
 كم من جهة، ومن جهة أخرى املـؤامرات أطماع بعض امللوك يف احلُ بِر طويال بسبمل يعم االحتاد

اخلارجية اليت حاكتها دول اجلوار واليت رأت أن هذا االحتاد يهدمصاحلها. د  

*- تدمري قرطاجة وإحراقُ مكتباتها كان السبب ـ الرئيسي يف ش ـ ح املعلوم ـ ات اخلاص ك ة باملمال
غم ما وميديةالنر ا للعاهل النوميدي ماسينيسا. اميليانوسيل عن اهداء سكيبيون قلبعض حمتويا 
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   @á�������������í‡Ôm@á�������������í‡Ôm@á�������������í‡Ôm@á�������������í‡Ôm:  

      لدين، فهذه الكلمة ل ات خمتصرةتعريف قدمأن نعلينا الضروري  التأثري الديين جتعل من ةَإن دراس
نه أفقد قيل يف تعريف الدين حيان،  من األريتنطوي على العديد من املعاين املتباعدة واملتناقضة يف كث

عن االعتقاد بقوة  عبارةُ الدين  إن هو اإلميان مبوجودات روحانية، و قيل االعتقاد بأمر مقدس و قيل
كراه ل واإلدمة والذُلك و اخلاملُيعين الدين   إن و قيل ،البشرية، ينبغي إطاعتها و عبادا  أو قوى فوق

معانيـه   ختلفتا،كما )1(ما يعتقد أو يتعبد به لكلِ هو اسمر وواخلري والشحسان والضر والنفع واإل
خر، وهو اختالف ناتج عن اخـتالف الوضـعية   آمن فترة تارخيية اىل أخرى ومن جمتمع اىل جمتمع 

مفهومها  الدين عند البدائي تناقض جتماعية ومدى التطور الثقايف والتكنولوجي، فمفهوماملادية واإل
عند انسان العخر.آل ور الوسطى وعند االنسان املعاصر،كما ختتلف معانيها من دينٍص  

  

       تعرض الكثري من الباحني اىل بنية جمتمعات احلضارات القدمية فكريا وثقافيا، هذه البنية الـيت  ث
كونه كائن ناطق ومفكـر   متدين اىل جانبِِ نسان بأنه كائنيعد الدين أقدم جتلياا، فقد عرف اإل

يتعر حسب أرسطو، لكن االتفاق مل حيصل بني املتخصصني يف ضبطظـل  ، شامل وموحد للدين ف
الدين يف تارخيه الطويل جبانب االنسان ميده بإجابات ليشبع مه من األسئلة احملرية املتعلقـة بنفسـه   

، قـد يتجلـى   )2( )كائنات روحيـة ي(وبالعامل الذي حوله، فالبدائي يفترض الدين وجود لعاملٍ خف
ألشخاص دون غريهم وقد ال يفعل، ويتواجد هذا العامل املخفي مع العامل احملسوس الـذي يكـون   
أكثر وضوحا وبداهة، وهو أمر جيعله يشعر أنه ال ميلك السيطرة على كل ما حوله، فهنـاك دائمـا   

الدين(وجوده  شيء يتجاوزه، هذا الشيء قد يكون أساس(. 
 

فكره  للدين يف أعماقِ بدائي مفهوم خاص إنسان لدت املعتقدات البدائية فرديا، أي أن لكلِّو      
 هم الـبعض يف حماولـة  نعزلة مع بعضاالفراد خربام الدينية املُ لَخرين، مث تبادخيتلف عن مفاهيم اآل

، فمن خـالل  )3(لتحقيق معتقد واحد جيمع بينهم، معتقد يطغى على مجيع املفاهيم الفردية السابقة
الفرديةُ القرابني والرقص الطقوسي والصلوات والتراتيل وغريمها تدمج االنفعاالت الٍاملتفرقة يف انفع 

نظرةَ عام، يشرح 4(لهية هذه اىل اإلاجلماعة البدائ(.  

                                                           


	ر ( - 1��   .1044ص ،2ج ) ���ن ا���ب، ���وت: دار ا����،1988ا�
  .24ص ) ا�+�*( ا����)،2002'�اس ا��	اح ( - 2
  .31ص ا�+�*( .-�,، - 3
6 2006، ��4�ل ا12ار( ���ر �	.0 - 4����� واA.@�و�	�	*��، ?�*+6 وإ=�اف �:;�ح ا�:+9، ���وت: ا�+78�6 ا���*	�	�BCا D��� (

  . 9G�861را7�ت وا���4 وا�F	ز2(، ص
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      كثرية حىت تتبلور وتنتظم طقوسه، وظهرت يف هذه املرحلة  أجياالً وقد أخذ هذا املعتقد اجلديد
من خالل توضيحه وإغناءه  ،)1(حىت تفسر ما صعب على معتنقي املعتقد فهمه )Mythes(األساطري 

بصيغ تساعد على حفظه وتداولا تضمن ربط الدين بالعواطف االن)2(بني األجيال هية سـانِ ،كما أ
اءه وتكتب له سـريه الذاتيـة وتـاريخ    حىت تكون فكرة االله حية، فهي ترسم صوره وتعطيه امس

ـ أشرف على تأديـة الط مث ، )3(كما تبني صالحياته وعالقاته مع االهلة االخرى ه،بطوالت قوس ــ
القدميـة أفـراد    اتمعاتوالتوسط بني العامل الدنيوي والعامل القدسي يف ية زِوالشعائر اجلنائالدينية 

متميزون، أخذوا صفة الكهان ومتتعوا بسلطة مطلقة 4(الدينية على احلياة(.  
  

 البد لنا من معرفـة  ي،وميديا أثناء العهد القرطاجِينية يف نل علينا دراسة احلياة الدحىت يسهو      
ـ نا القـدمي  هذه الفترة من تارخي الفينيقيني ا، استقرارمنطقة قبل لل احلالة الدينية ـ  اتناوهل ون املؤرخ

حـىت   ،والرومان دة خاصة حضارة الفينيقينيدماء يف سياق تأرخيهم للحضارات الوافغرافيون القُواجلُ
جرد جزء من هذه صار من يطلع على ما كتبوه يستنتج أن بالدنا مل يكن هلا أي كيان مميز بل هي م

درسنا فيه بقايـا  ، جنعل هذا الفصل يف بداية حبثنا أنولدحض هذه املزاعم ارتأينا  ،لكاحلضارة أو ت
ا لإلنسان ا قويوهو اجلانب الذي شكل دافع ،ب الديينخملفات فجر التاريخ يف بالدنا واليت م اجلانِ
يف تلك  إنسانبور مثله مثل أي ببناء القُ خور أوالصعلى  املغاريب القدمي حىت يبدع فنيا سواء بالرسمِ

� أن أه�H   و...« :تخصص يف علم األديـان بقولـه  املُ مارسيا اليادؤكده هذا ما ي الفترة،H.�;FKإذا ا

      MHHH�ا��:HHH	ر ا��HHH4� 6HHH2��Tا HHH�N�NS	ن 'RHHHن ذ�HHH;F2 QHHH( إ.DHHHP ا�HHHOGF	ا ��9HHHNFات و��رHHH7	ا �

 �U��H4ا� «
اخلرافـة   "البدائيةالسحر والعلم والدين عند الشعوب "يف كتابه  مالينوفسكى فندي ، كما)5(

ول يف مسـتهل  التصقت باإلنسان البدائي، وتصفه باالفتقار إىل الدين واألخالق والعلم، فهو يقُ اليت
 دون د2 و�T7 «: حبثه��Uا �9ا	.�� آ+P� س�  .)W «)6 2	*9 أ.

  

ـ  حضارة أنه ال توجد أي االنسانية، يف تاريخ احلضارات من املعروفو     كـبريا   امل تويل اهتمام
 جمتمعـات  فكـلُ  نيا،احلياة الـد  هنسان بعد مفارقتومل تفكر شعوا اىل ما سيؤول اليه اإل باملوت،

احلضارات القدمية صورت رمميز يف شكلٍ ؤيتها للموت، خيتلف عن باقأو يتشابه  عوبِي الش  
  

                                                           

�ن: اWهG� 6�G��4 وا�F	ز2(، ) �^	ر ا6P�W، درا67 '[ ا�]\ وا���T وا7A]	رة وا�29،�K1Y )1998 ا�+�*9ي -  1+K 1ط ،
  .57ص
�ن -  2�F2ر��7 د��ح ا�:+9، ���وت: ��آ1 درا7�ت ا�	9Sة ا�����6، ص )2008( �;:� 6+*�? ،�  .16اcFYق ا�+�@	�	*�
  .59ص ،ا�+�*( ا����)) 2002( '�اس ا��	اح -  3
4
�	دي ��	س، ��ر�	: دار د���، ج1961إر�� آ	��� ( - �  .160، ص1) ��,+ ا�* ()�'  ا�&%	رة، #�"!  ��� ا

5  - ��ر ا�29��1986،6( د��ر�7� ا��O'A9ات واNF��س، ) ?�رd2 ا�+;K دي�P9 ا�;K 6+*�? دار د�4)،ج :�  .18ص ،71	ر2
6  - ) eO�'	�����ب  )��1995و.�cو �FOG� 6���ا���T وا��DG وا�29 K�9 ا�4ـ�	ب ا�;9اK \�G�' 6+*�? ،6�U]�6، ا�6f�P ا�+:�62 ا�

  .09،ص
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باختالف لإللهها تفسريات فهـو   ،البـدائي  هواجس اإلنسانكان املوت أكرب  إذن؛ واجلسد وحِوالر
 م الدفن منذ البداية فقد ذكر لنا القران الكرميلذلك فقد تعلّ يتواجد فيه، مكان يالقي اخلطر يف كلِّ

�    � تعاىل اهللا قال ،ك من غرابتعلم ذل أنهابيل بعد  ألخيهقصة دفن ابن ادم قابيل ًHَ�ا�kُ ,ُHGّا� mَH�َ;َ'َ

� َأ1ْ�َKَُت َأْن َأُآ	َن ِ�ْ@َ� َهـrَا اHqُ�َْ�اِب  mُTَ;ْ2َ ِ'[ اAَْرِض FَGَ2َْو ��َل 2َsَ ,ِ�Yِءَة َأ	اِري 7َْ	2َُ uَ�ْ2َ�ِ�ُ�ُِ, َآ

�ِدِ��َv�ا� َ�ِ wَ;َxْyَ'َ ]Yِءَة َأ	َواِرَي 7َْyُ'َ� )1(.  
  

      ثر على بقايا عظامٍكما ع يف الكُ انسانيةهغري أن الدالئل األثريـة   ،)2(األوىل اليت سكنها  وف
والذي اسـتعمل   )ألف سنة100(درتاليون منذ ما يقرب من نعن الدفن تعود اىل انسان النيا األوىل

3(اللحم عن اجلسد ثث موتاه وسلخِاملغرة احلمراء لتلوين ج(، إفريقيا القدماء كـانوا   كان مشالِوس
يولون اهتمامرب تيارت عظام انسانية ملونة ومناطة قُفقد أكتشف يف موقع كلُ ،أيضا ا مبوتاهما كبري

، )4(حـم ومبعثرة كداللة على استخدام انسان احلضارة القفصية للمغرة احلمراء وتعرية اجلثة من اللّ
ودفنوا جثث  شيدوا هلم مقابر ذات غرف جنائزية مبواد صلبة وكأم أرادوا هلا البقاء األبدي،كما 

تربهن على وجود معتقدات  لوكياتسوهي  ،جنائزيٍ وبة بأثاثوضعيات خمتلفة ومصحموتاهم يف 
  . مورست بقوة ومازالت بعض من أثارها إىل اليومدينية 

÷æ_ : Ö]<l]�^Ã¢]ß{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{íèˆñ^V 

I�Jدא��א�����
�� :  

عن خشـيته   حبياة أخرى بعد مماته وعربتدل على اميانه  ،طقوسا خمتلفة البدائي مارس االنسان      
أو األرض أو يف  مـرِ هذه احلياة الثانية اليت قد تكون علـى القَ  - من املوت وامله يف احلياة االخرى

احمليط أو يف أي 5(آخر مكان( - بابتداعه خمتلفة دفنٍ طقوس .  
  

 هامـاً  دلـيالً  ،)6(وحلي وفخار حةأسلية من زِاجلنائ مع املرفقات )*(عترب عملية الدفنتلذلك      
خوفا مـن   ،يكما ينبغهتمام جبثته اإل تطلبت ،جديدة بعد موته القدمي حبياة ثانية يؤكد إميان اإلنسان
 .ل الطبيعية املختلفةُأو حيوان أو العوام أن يعبث ا انسانٌ

  

                                                           

  .31ا�z�Nن ا�D2�O: 7	رة ا�+�9Uة ، ا62 - 1
�ر�7� ا���د - 2� )1986( (��  .26ص ،01 ج ،ا�+�*( ا��
  .212ص ،ا�+�*( ا����) )2002( '�اس ا��	اح - 3

4 - Grebenard D (1996) « Capsien », extrait Encyclopédie Berbère, N°12, paris: Edisud, p1763. 

5 - Anati E (1999) La religion des Origines, trad. Patrick Michel, paris: édit Bayard, 2°edit, p51. 
*-        ،'9H+ا� e+H�2 {H:^� ن�HO� ]H' ات	H�9ة أHK ا�+�0 أو �2�N� 6 إ92اع�G+K 	ه :�ن 'y? ]HدHN~ 6H2{          ا�9'H�.C6 اH;kر �H;2 �H� 	Hوه

�1Uي.�* 
6 -Gsell S (1901) op.cit, pp2-3. 
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مـن   خصص هذا اجلـزءَ سنلذلك  ،ري هلذا اإلنساناالعتقاد الديين والشعائ يربز املدفناذن ف     
من التدقيق مع امجال أنواعها ومناطق  شيٍءب القدميِ ببالد املغربِ لدراسة هذه الظاهرة الدينية البحث
ألخرى،كمـا أـا    زمنية هذه املدافن قد تنوعت واختلفت من حقبة مع العلم أن ،كل نوع انتشارِ

 الفتـرة  طيلـة  مستعملةً بقيت نِاملداف هذه ومعظم شهدت العديد من التأثريات اخلارجية يف بنائها،
  . االسالم مث للمسيحية النوميد اعتناقِ بعد إال اكلي ختتفي ومل التارخيية،
1- ���:א�������א��
�א��وא��� �

فترة العصر احلجري القـدمي األعلـى    إىلترجع أقدم املعتقدات الدينية يف بالد املغرب القدمي       
بينت التنقيبات باملغرب األقصى الت ري موقعي افآلو ببجاية و تافوفف ،)Epipaléolithique(املتأخر

كـان يــدفن موتـاه داخـل املغــارات    )Ibéro-Maurisien( )1(يبريومغـريب  أن اإلنسـان اإل 
لنا يف  ،)2( )2شكل( يف وضعيات خمتلفة على حواف جدراا الداخليةوحتديدا  ،)3و4صور(الطبيعية
مجمة مستوية يف خط واحد مبغـارة  اما متراصة وعشرين جاخلصوص شواهد كثرية إذ جند عظهذا 
ا سـتعمله إاليت  يواألوانِ حةاألسلوللجثة احللي  أضيفتوعادة ما  ،)3(قرب قسنطينة  )Sila(سيال 

ويف  ،)5(بونـوارة  و  قرب قاملـة تيديس سيجوس و مثل بقايا كل من ،)4(ه اليوميةاإلنسان يف حيات
  .)6(وأرضياامرحلة الحقة استعملت كهوف اصطناعية ادخلت عليها حتويرات بسيطة على حوافها 

  

     هذا يوضح العها االهتمام ناية الكبرية بدفن املوتى اليت مردبظاهرة املوت،   أن  وهو مـا يـبني
كما يدل علـى درجـة   ،)7(يف فترات ما قبل التاريخ مارس أوىل معتقداتهاملغاريب القدمي قد  اإلنسان

ل جثث موتاه همنه بقي يأثني الذين بينوا الباحعلى عكس ما يشيعه بعض  عالية من التقدم الفكري،
كان عند جمـيء العناصـر   بل  ،عند قدوم الفينيقيني اإىل أن تعلم دفنه ،)8(الطلق واِءاهلوب اخليام يف

ـ  دورٍ دون أن يقوم بأيِّ ارة جاهزةًاحلض ىتلق هما قبل التاريخ، وأن يف بدائية االفينيقية غارقً ذكر يف ي
ها.بلورت  

  

                                                           

�رة ا2W;��و����qا -1�T� :6 �رات  ،أ�� ��
22?8رخ �yآ@� ��S 9ىSه[ ا ]U�HP�ا� D29Nي ا���Tا� �:� épipaléolithiqueا�
�ل ا�:�Tاء، += eFS 9F+? �P?ا��By? ان Wإ ]GS��رة ذات ا�9Fاد 7�S ]وه،�
�2: 

Slimane Hachi (2003) les cultures de Lhomme de mechta Aflou, les gisement d'Aflou Bou rhmmel 
(massif des babors, Algérie) mémoire de C.N.R.P.A.H, nouvelle serie,n2,pp15-24. 

�رق   -2H~ 1H21K  9S�H7 )2009(         d2ر�HFا� �H�' ة�HF' ]H' ب�Hq+د ا�c;H� ي�H4;ا� �H�+�Fوراس ،     -ا�A6 اHN[�+� 6H21U���D ا���H� .+H	ذج ا�+
�دة ا�9آF	را�،P= ���� 6Sر، ص أ~�و�BW9 اP�� :�U6 ا��1ا���*27 .  

3 -  Camps G (1961  ) op.cit, p65. 
4 - Gsell St (1901) op.cit, pp2-3. 
5 - Debruge A (1908) « les grottes des ours »,R.S.A.C,T XLII,pp117-118 ; Gabriel C(1955) «  Abri 
sous roche de Bou Nouara », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 52, p. 10-11 

6- D.�k ��q:9 ا�+T� )2003( ا� )*�+(��  .09ص ،7
7 - Gsell St(1921  ) H.A.A.N,T1, p256. 

  .67، ص+�*( ا����)ا� )1969(=�رل ا.9ري *	���ن 8- 
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ممكن، فقد  عدد حىت يضمن املأوى ألكربِ الواسعة والعميقة تلك الفترة املغارات اختار إنسانُ      
مدينة اجلزائرالكبرية مشال العاصمة ( أشار قزال إىل أن مغارة الصخرةين عشـرِ  اِءي إليو) كانت تكف

  .)2(ا من االله حسب اعتقاداما اكثر قرب، كما اا كانت توفر مكان)1(شخصاً
  

وترميـد   )3(وما يالحظ يف هذه املغارات هو اعتماد  شعائر دفن مميزة كتعرية اجلثة من اللحم      
L’incinération)امليت ، وهي تراب صلصـايل  (L’ocre-rouge)واستعمال املغرة احلمراء  )4( (

  . )5(يف التخضيب يدهن ا اإلنسان موتاه ويلون ا جسمه أيضايستخدم 
      

     ث يف وضعيات خمتلفة عند دفنها فبعضها كان ممددا على األرض وبعضـها يف  ثَضعت اجلُكما و
بأن الكائن  وهو ما يوضح  وجود اعتقاد )3شكلالانظر (.)6(شكل جنيين أو موضوعا على اجلانب 

احلي مكون من جسد فيما بعد  ها(املوت)، وتتخذُية عند خروجِمادي وروح تكتسب قوة غري عاد
خمتلفة، ألن هذا  وهذا ما يفسر وضع اجلثة وفق طرقٍ منها، نافعا أو ضارا وفقا ملوقف االحياِء شكالً

بالقوى املؤذية، وعادة مـا   الوضع من شأنه منع اجلسد من التمدد واخلروج اىل عامل االحياء حممالً
حجرية ووجه حنو جهة الشرق الذي أعترب رمزا إلعادة البعث، كما قـد تنثـر    محي الرأس بألواحٍ

بعض االزهار فوق قرب امليت باعتبارها رمزا النبعاث احلياة يف الشجر كما هو الشرق رمز  النبعـاث 
  .)7(والقمر الشمسِ

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

1 -Gsell St (1901) op.cit, p1. 
2 -Picard G.Ch (1954) Les religions de l’Afrique antique, Paris: édit Plon, coll. civilisation d’hier et 
d’aujourd’hui, pp3- 4. 

��62 ا��@6:  -3?�Yz ن�O� ]' ��U�P. '9F� �N�? DB DTGا� � ����ن أو�[ و?;��F? eFS eNد ?+O� ]'  .آ�.0 ا��@9? 6'
4- 9���Fا�:   ]H.أوا ]' �-T2 1ي أوU��6S ا�+�DG ا����� ���� ا�e ر��د، DF2 DB .@� ا����د eGK آPG2	T?و ��U1* أو ��Gق ا��@6 آ�S ]��?

�r0 ه'�K ،�;Nا� �Y6،  دا���+H4ا� ��N2�'C ]s�4ل ا���ر�YyF� d2 '[ ا�4+? ]' 6N2)       ا�]�eH:sWب ا�Hq+ان وا��H[(وه��qا� D�HGsWا �H�أ
،6;2�N2;��62 ا�Wدات ا�� ا�� �PF��x9ت أ+F7دة ا��  ا.��: 'Rن ه�r ا�

Camps G (1962) op.cit, paris, p65. 
5 -Camps H F (1966) matières et art mobilier dans la préhistoire nord africaines saharienne, paris: 
édition A.M.G.pp15-16. 
6.-Reygasse M (1950) monuments funéraire préislamiques de l’Afrique du Nord Paris: édit Arts et 
métiers graphiques, p97. 

  .132-128ص ص، ا�+�*( ا����) (2002) '�اس ا��	اح -7
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�F
+�*�������3E��()�W'��&א,���+��-��.���/��.��Kא
�0�12א� �

D.�k ��qx 9+T�  (1999)9دK "D29Nا� �P^2ر�? �;K 6��[��s"12134، ص.  
  

F�2�
��<8=�א>��;��א���5������:�,��8�9	��K(�����6�,7 א45
�����2E�3����Wא?>� �
Arambourg C & autres (1913) Les grottes des Beni-Seghouals (Algérie). paris: Arch.  De 

l’I.P.H, Mé: N° 13, pp 189-206. 
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واختـذها   ألمواتهاستعمال املغارات الطبيعية كمدافن اإلنسان عن مع اية العصر السابق ابتعد       
كمدفن  أضرحةن كولت حبجارةخنادق حماطة  مكاا واستعمل ،)1(مقدسة خاصة بالعبادة  كأماكن
  .)2( بتيارت  كلومناطة

  

      تلك إذن هي املدافـ  الوقت،اليت استخدمها إنسان ذلك  ن قبـوره يف  ُ نقـشِ  إىل لِقبل التوص
ويف مرحلَ ،)احلوانيتخور (الصالحقة بنائها يف شكلٍ ة باألضرحة.عرف  وضخمٍ مزخرف    
   

   2J א���א�������   �(Les Haouanets):א�

املدافن ويئتها عن طريق استعماله حلجارة صغرية و كـبرية  اهتم اإلنسان يف هذه الفترة بتوسيع     
كما انتشرت املقابر الواسعة اليت تضم العديد مـن املـدافن     ،مت مزجها بالتربة لتشكل معامل جنائزية

املنحـدرات   املقـابر علـى  وقد شيدت هذه  ،)3(شرق اجلزائر ايشوكانو بوسفيانكمقابر الركنية و
  .)4(واهلضاب الصخرية وعرفت الحقا باسم احلوانيت

  

       وقد احتوت بعض احلوانيت رسومات رمبا هلا عالقة باجلثة املدفونة فيهـا  بسيطة،  ويتكحـان 
 يـت يف حوانِكما ظهـرت   ،)Djebel-Zit( )5(وجبل زيت  )Kalaat-Es’sanam( قلعة السنام

ثـر علـى   أين عKef-el-Blida( ( مشال تونسأخرى رسومات أكثر أمهية كحانوت كاف البليدة 
أقنعةلسفينة فينيقية وعليها حبارة يرتدون  لوحة 6(اوحيملون رماح(.  

  

�.)5ا.
� ا�:	ر(�إجياز:ب أنواعٍ النوع فيمكننا أن نشري إىل ثالثة أما من حيثُ    �

• �Lא���*�@+�
 1.5(متتاز حبجم صغري يتراوح بني  أكثر األنواع انتشارا،وتعترب  :א�Bא��@�Aא
 ،)7(عرضا يغطيها سقف أفقي لتشكل بذلك شكال مكعبا) متر 1.80اىل 0.46(و ،طوالً) متر 2 إىل

هـذا   ومن أمثلة منحين، يف داخلها بشكلٍ عثث كانت توضونظرا لضيقها فقد أكد الباحثون أن اجلُ
 .)8(باجلزائر (Roknia)روكنية و  بتونس (Mogods)موقادوس يت جند النوع من احلوانِ

                                                           

1 - Corhan O (1964) les religions de la préhistoire  paléolithique, presse universitaire de France, p95. 
2 - Cadenat P (1955) Nouvelles fouilles à Columnata .lybica.t III, P263-285. 

3 - 9S�  . 29ص، ���)ا�+�*( ا�) 2009( ~�رق 7
�.	ت أي ا�9آ�ن، وه[ ?�+� - 4S )+* ]ا.�0: ه	Tر*[ ا��� ا�^PGO= ,;42 ]Fا�:^�62 ا� ]Fر ا�	;Nا� eGK ]��� اAهPNG~ن،6 أ� ا�9آ


�..دا�Y آF-� 62�^x �F	T. 6S	 ا�^�رج �	ا��qx 6TF' 6[7ة  �T-	رة�2  
Camps G(1961) op.cit ,p111. 
5 - ibid., p101-102. 
6 - Tlatli SE (1978) la Carthage punique études urbaine, la ville, ses fonctions, son rayonnement paris: 
éd librairie d’Amérique et dorient.p140 . 
7 - Camps G( 1961) op.cit.p98 
8 - Ibid. P65. 
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• L�&�C�
 Wא�Bא���AאE	��D�'&א

       تعلُ ،)1(معزولة  فرت يف صخورٍحبسقف منحين الشكل ذو  وها قبة جنائزية تضم القرب ومتتاز
حوانيت بوحجار  ومن أمثلة هذا النوعِ عمودية، بوابات)Bou-Hadjar(  حوانيـت  بالطارف و

  .)2(مشال شرق تبسة وحوانيت منطقة دوقة بتونس
 

• ���L0�G
 Wא�Bא������A�د'�א

       هـا  وهذا النوع ميتاز بوجود أكثر من غرفة جنائزية عكس النوعني السابقني،كما حتتوي أغلب
ضـيق   بِوبسـب  منحين، أخرى حتتوي على مدخلٍ ويف حاالت األرضعلى توابيت حجرية حتت 

رف اجلنائزية فإن اجلُمقاييس الغ3(اجللوس وضع يف شكلِثث قد تكون ت(  .  

  

 
�� א�Bא���AאE	��D�'&א
��C&���אع,��I(�)5	رُ:(ا������K�Dل�א5 �

Camps G (1961)Aux origines..op.cit ,pp111-168 .  
  

                                                           

1 - Gsell ST (1901) op.cit ,p39;40. 
2 - Camps G( 1961  ) op.cit, p100. 
3  - ibid . 
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3Jא���������
و��Tumulus)א�#�"�!س(�:א� �

بـدءا  عرفت املدافن تغريات كبرية يف الشكل الداخلي واخلارجي هلا خاصة يف فترة فجر التاريخ،   
يوضع فوق جثة امليت مـن أجـل    وهي عبارة عن ركام حجري خمروطي ،بالتيموليس أو (اجلثوة)

وأحيانا  ةأو مربع ةبيضاوي أشكالوهي ذات  ،)1( )متر 20-5(قاعدته تتراوح بني  ،حفظها ومحايتها
ا.
�H  ( توجد اجلثوات هذه على نوعني رئيسني يف بالد املغرب القدمي مها:و ،)2(تأخذ شكال مدرجا

 .)�O44ا�
 )L�
  :�+�*�אL?�'�א

     املغرب، تعترب األكثر انتشارا يف بالد وتوي،كما اعتربهـا األثريـون   جه للدفن الفردي واجلماع
البناء األصلنيت على ي اليت بشاكلته تقنية تكديس  روا ذلك باستعمالِاجلثوات املتطورة الالحقة وفس

احلجارة فوق بعضا وهي مشكلة  ،ها دون مالطموممن احلجارة املمزوجة بالتربةع، طرها قُ يتراوح
  .)3()م4.5م و  2( ما بنيرتفاع فيتراوح أما اإل ،)م 22م و 10(ما بني 

 
�L�M�?��Bא�'�?Lא: 

ا مس يئـة القـرب ببنـاء    فقد شهدت اجلثوة البسيطة تطورBazinas)4(،  اسوهي البازين      
زِالصندوق اجلنائي الذي أصبحت توضع فيه اجلثاوي،كما تطور ها اخلارجي كـثريا بعـدما   مظهر

فصـارت   ا،عمل به سابقًما كان ي عكس ها بإحكامِيهتمون برصف احلجارة وتنظيم البناؤونأصبح 
  .)5(متنوعة هندسية ي ذو أشكالٍخارجِ اجلثوات تتميز بكساٍء

 

 ي بصورة كبرية،رِيف الشرق اجلزائ زوتتركَ إفريقيا، يف مشالِ واسعٍ تنتشر البازينات على نطاقٍ      

ت أشـكاهلا ومرافقهـا   هامة مس على تطورات من البازينات تدلُ وقد ميز األثريون بني عدة أنواعٍ
البازينـات   اأيضالدرجتني أو الثالثة وهناك  ذات يةاالسطوانِفهناك البازينات  املصنوعة منها،واملواد 

توجد ستطيلة كمااملُدة املربعة أو ذات القاع البازِ اأيضينات ذات القاعاُأل دةعة خاصةًسطوانية املرتف 
  اجلزائري. يف الشرقِ

 

                                                           

1 -Reygasse M (1950) op.cit, p06.  
2 -Gsell St (1901) op.cit. p06 . 
3 -Dessigny (capitaine ) (1908)  «  Notice  sur  quelques  monuments  de  la  région  de  Ain  Sefra». 
paris: B.A.C, p 73. 

4-  
929K .Dةا�;�ز2��س: G[2) هrا ا�+:]eGK wG اWآ+6 ا�62��T ا�s D�? ]F;	ر د'F�� ��k �29F�� ء��� �O= ]' م�  و2�G	ه� رآ
5- D.�k ��q:9 ا�+T� )2003( 2)، ا��  .16ص+�*( 7
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      ّوما قة داخل اجلثاوي السابِ ثث املوضوعةظ أن أغلب اجلُا لوحمبل  وعة األقدام،كانت مرتُأ
ا وأحياناألكثرهي  كبة وهذه الظاهرةُالرجل حىت الر 1(اانتشار(.  

أن األنواع السابقة كانت مصدرا للنموذج الـذي اعتمـد يف بنـاء     الكثري من األثريني عجِير      
 فقد استوحى ،)2(كالضريح امللكي  املوريتاين بتيبازة واملدغاسن يف ضواحي باتنة األضرحة الكربى،

    .)3(املدرجة من األنواع السابقةأشكال قاعدا وتيجاا اهلرمية  بناؤها
  

    )�Dolmens�Les( )4א��و�� (�Wא�&
%$ א������ -4

تعلوها صفيحة صخرية كغطـاء أفقـي    وهي يف شكل بناء صخري مكون من أربعة جدران      
مستطيلة  إفريقيانات مشال اأغلب دومل وهي خمتلفة األشكال واألحجام، )،شكل دوملنللغرفة اجلنائزية(

أما ارتفاعها فـال   عرضا، )م1إ���   0.80(طوال و )م1.50اىل م1.20(مبقاييس تتراوح بني الشكل
  .)5()م1.20(يتجاوز 

 

يبلـغ   طٌأو حـائ  واحد من األحجارِ صف حييط بالغرفة اجلنائزية باستعمالِ ورصعادة ما بين       
ا بشـرق  ونس مـرور ا من غرب تواسعة بدًء يف مساحات الدوملنوتنتشر  مستوى الطاولة األفقية،

نـا  زِنعدم عنـد جتاوِ ت هورها كلما اجتهنا حنو الغرب وتكادويقل ظُ منها، كرب عددأاجلزائر أين جند 
6(الصحراوي األطلس(.  

 :على ثالث أنواع الدوملنو

•  ��متتاز بقصرها وغرفها ذات األشكال املستطيلة واملربعة وجندها تنتشر يف : ا�$#�"!
  ا���و�
 .)7(اجلزائر الداخلية ووسط تونس

•   
� ا��&آ$��عديدة تنتشـر يف دوقـة    وغرف اليثية ذات أروقةغوهي مبثابة قبور مي: ا���و�
 .بتونس ومنطقة القبائل باجلزائر

•  
'"!(�#�� ا��أربعة أحجـار   تبىن بوضعِ ا جدران يف شكل دائري، : عادة ما حتاطُا��و�
ـ  تضم العديد ا،ارتفاع )متر 2.20( يصل ارتفاع سقفها إىل حدود كبرية عموديا، لُمن اجلثث يص 

   .)8(ثثَاملرافقة للج األواين الفخارية واألسلحةُ ،كما وجدت بعضعددها حىت سبعة أشخاصٍ
                                                           

1 - Camps G (1961) op.cit, pp 79-70. 
2 - Krandel  A (2002) op.cit, pp163-164 . 

3 -  �T� w9 ) 2007 (را���	�ك ا�	G+6 ا�Sر درا67أ��	وا�+ �Uر.6، ا��1ا�N� 6�^2ر�  .30ص دار ه	�6،: أ62�B و?
4 -  :�و�6 ا�9و�+~)62��Tو�6 ا����] ا�[? =dol =��Smen ،  ر	;s eGK 6�W9G� 	[ رو��ا�-�. 	ه �-Gا ا�rه �+�F7ا أول �

.6-G6 ا��N[��  
5  - Gsell St (1901) op.cit, pp191-192. 
6  - Camps G (1961) op.cit, p119. 
7 - ibid. P116. 
8  - Gsell St (1901) op.cit, pp  19-24. 
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5Jא��وא,*�א�+*()א��������:�)Cromlechs(  

 ،(Cromlechs) رفت باسم الـدوائر احلجريـة  يف شكل دائري ع مدافن أيضاكما وجدت       
علـى   ،يـة زِاليت تضم غرفة جنائتتشكل الدائرة من حجارة صغرية فضة قليلة التربيع حتيط باجلثوة 

ية قـد  تكون هذه الدوائر احلجرِ أنح جِر احلجرية وقدشكل حفرة عميقة نوعا ما يف مركز الدائرة 
ينتشر هذا النوع  ،)1(اجلثة قبل دفنها أو كمذبح حلرق اجلثث غري الدفن كعرضِ استعملت ألغراضٍ

ها العديـدة و  نايل و اليت متيزت بأشـكال  منطقة أوالدك،من املعامل يف عدة مناطق من بالد املغرب
مشـكل أساسـا مـن     )م4(تتكون من سياج حجري قطره حوايل  ،فظجيدة احليف  تنوعة وهياملُ

  .)2( )م0.40(اما ارتفاعه فحوايل ،حجارة مغروسة بشكل أفقي
  

       نِوينتشر هذا النوع من املداف بكثرة يف اهلأقل غربا يف االوراس وبـالد   ضاب العليا وبدرجات
لة بتيارت واملنطقة املمتـدة بـني   كما توجد أيضا يف قصر الشالَّ سطيف، و وقرب قسنطينة القبائل

3(يدةمعسكر وسع(.  
 

6Jא�.-א���������
/W� �

وهي عبـارة   )4(اتشوبالشيعرف  ور القالعية أومأباملنطقة القُ ت يفلعمستأُ يف فترات الحقة       
ـ  )5( )أمتار 5 إىل 3(مع قطر بني ،)أمتار 3(مدافن دائرية عالية تصل حىت عن وفة مبنية حبجارة مرص

 وأرفقـت حـم  نطوية جردت مـن اللَّ تضمن جثة متية اليت زِويف عمقها جند الغرفة اجلنائ ،بإحكام
الـيت تؤكـد    ،املرفقات اجلنائزيةا من لي وغريمهاحلو سلحة، اضافة اىل األبفخاريات مملوءة بالغذاء

و ضـنة  مشال احلُ ا خاصةًاجلزائري أيض ، وقد تركز وجودها يف الشرقِ)6(بالبعث بعد املوت اإلميان
 .)7(اقل يف وسط الصحراء وبدرجات ،وراساألب

 
 
 
 
 

                                                           

1 -  Gsell St (1901) op.cit, p86. 
2 - Lethielleux  j (1956) « Vestiges préhistorique et protohistorique de la région de Djelfa », Libyca, 
tome XIII, p 255. 

3  - �T� wص) 2007 (را� ،(��  .30ا�+�*( ا��
� ا�^�ر*[ ا�4�=�6 ا�4	=�ت:  -  4PGO= ]' ,;4? 6�GT+ا�]��  ��ه

5 - Reygasse M (1950) op.cit. p8. 
6  - �T� wص) ا�2007( را� ،(��    .37+�*( ا��

7 - Camps G (1961) op.cit. p  .173  
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II –�0)�12 34א�1*א�:  

     الطُ كان لالحتفاالتي لآلهلة مكانـةٌ قوسية اليت تنتهي بتقدمي قرابني وأضاح   هامـة يف حيـاة 
الشعائر الدينية لدى مجيـعِ  من أهمِ القرابني عتربتأُوقد  ،)1( ي الدينيةاالنسان البدائ  احلضـارات 

  ا.ها تطوراىل أمساها وأكثرِ ها بدائيةًنسانية من أكثرِاإل
  

أو غريمهـا مـن أجـل     أو نباتية حيوانية ،ما  عمل ديين يتمثل يف تقدمي أضحيةبنيالقراتقدمي و     
انطالقا من إميان القدماء حباجة االهلـة   عتقادوقد وجد هذا اإل ،)2(الشر وابعاد اخلري أو ازالة تقريبِ

بـاس  على األكل فقط بل مشلت اللِّ ومل تقتصر واألموات من الناس اىل الطعام كحاجة األحياء اليه،
ىن أو وقيمة حسب غ كما أا تفاوتت كميةًاليومية  وغريها من االحتياجات ،الزينة وأدواتواحللي 
  حي.ضفقر املُ

  

وما عثر عليه يف  يف مشال افريقيا املكتشفةوالرسوم الصخرية لقد بينت خمتلف النقوش اجلنائزية و     
 ،)3( ملحقات الكثري من القبور البدائية السابقة من أواين فخارية حتمل عظاما حيوانية وبقايا أغذيـة 

ي متنوعة،وجود عادة تقدمي املغاربة القدماء لقرابني واضاح ـ متفرقـة مـن  األ   ففي جهات  سِطلَ
ر على ثببسكرة ع) وادي ايتل(يف قاملة و )خنقة احلجار(قرب قسنطينة و) احلرمة(ومبنطقة  ،الصحراوي

رسوم صخرية متثل أشخاصا جامثني على ركبهم وهم رافا ون أشـياءً وحيملُ على،ني أيديهم اىل اَألع
رمست بطريقة غري واضسِّفُ ة،حا قرابنيما آلهلة رت على أ.    

  

�ة 'H[     « :وأشار هريودوت لكيفية تقدمي الليبيني القدماء للقرابني يف قوله      HK9و ا��H;6 ا�HN2�~ أن

             0H�;ق ا�	H' ,HU�Nل وإ�	H:T+اآ�� ا�	H� �H*أ H� 6�THأذن ا�� H� 1ءH* )H[s ]Hه ?D29N ا��Nا��

� DF2 هrا G2	ون أذن ا��6�T ا�e ا�	راء�9�K4(» و(. 
      

      خّصت أماكن صمثل  ،ا خارج القربإما اماكن هيأت مسبقً ،نيالقرابِهذه تقدمي ل عينةم رِالـدوائ 
يف مندجمة معـه   داخلية أو بناءات ،)5()ببسكرةعني احلمارة و وادي تامدةمقربيت ( واملمرات احلجرية

                                                           

1 - Lucien L.B (2007) le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, paris: édit Flammarion, 
p83. 

2  - ]+=�Pة،ص) 1963( ~, ا���Tرات دار ا�	4�وت: ����، �PF-�G'ن و��رd2 اWد2?219.  
3 - Camps G(1961)op.cit, pp544-545.  
4  - Hérodote,IV,188. 

5 - 9S�  .221ص، +�*( 7��)ا�) 2009( ~�رق 7
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ـ أو القرابني  طلق على هذه امللحقات مسميات عديدة،كطاوالتأُ ،)1(شكل أروقة وحماريب د املواق
    .)2(أو املذابح

  

ملـني اسـتعطافها   آ ،)3(ونشـوة  بسعادة خمتلفة وآلهلة متنوعة القدماء قرابني قدم املغاربةُ وقد      
أواين فخارية كثرية بالقرب مـن املعـامل    فقد عثر املنقبون على ،)4(منهاوضمان الرخاء واخلصوبة 

شكلت فيمـا مضـى    بقايا عظام حيوانات وأغذية، حتمل بداخلها ها،ويف داخل ملحقاتأاجلنائزية 

� ا�:	رأ(.)5( اضاحيا تقرب ا املغاربة القدماء لآلهلة.6(  

 

لالعتقاد السائد واملنطقة اجلغرافية اليت يقدم  تبعاالقاربني من مقربة اىل أخرى  عانوأ تاختلفو       
  لذلك فقد صنفت هذه القاربني اىل:،)6(فيها

• JJJJ�4א��)�5����3*א�6��:  

يصعب على الباحث كثريا أن يقدم صورة متكاملة عن القرابني واألضاحي اليت قدمها املغاريب       
بقايـا  أو يف  وال جند إال إشارات قليلة يف الرسوم الصخرية اليت تركها القدمي ألهلته فيما قبل التاريخ،

  .مبانيه اجلنائزية املختلفة
  

ضمنها بعضا و جند من  ،ألهلتهمن احليوانات احمللية كقرابني  القدمي العديدقدم االنسان املغاريب       
والكبش، من احليوانات اليت اعتربت مقدسة كالثور مـن   وبعضاالثور  فقد عثر على بقايا من عظام

ـ   ،)8(قرب قسـنطينة   بوشان و سيالكمقابر  ،)7(اسنانه يف العديد من املعامل اجلنائزية  د وقـد أكَّ
ا محلت صفاتمتيزها عن غريهـا مـن    االثريون أن اختيار هذه احليوانات مل يكن اعتباطيا بل أل

وبالتايل فهذه  ،اهليةٌ واليت هي يف نظرهم صفات كقوة االخصاب أو القوة اجلسدية،،حيوانات املنطقة
  .)9(أهم القرابني لفترات طويلة احليوانات ترمز لآلهلة لذلك فقد بقيت من 

  

بالثريان تتراجع تدرجييا تاركة الكباش تأخذ مكاا لتصبح بـذلك   بعد ذلك بدأت التضحيةُ       
النذرية  بِصمن الن يف العديد صور الكبشفظهرت  هذه األخرية أهم أضحية يقدمها املغاريب القدمي،

                                                           

1 - �T� w2007(  را�( ،(��  .271ص ا�+�*( ا��
2  - Camps G (1961) op.cit, p537.  

3-  D.�k ��q:9 ا�+T�)2008( (��  .165ص ،ا�+�*( ا��
4 - Krandel A (2002) op.cit, p414. 

5- �T� w2007( را�( ،(��  .272ص  ا�+�*( ا��
6 - Krandel A (2002) ibid, p136. 
7 - Camps G (196) ibid, p508-509. 

8- 9S�  .232ص ا�+�*( .-�,، (2009) ~�رق 7
9 - Vassel E(1919) « études puniques, les animaux des stèles de Carthage » ;le bélier, Tunis : R.T, 
N°131, p174 
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املهداة اىل أثناء الفترة البونية كما ظهرت صوره يف االنصاب  )Baal-Hammon( لبعل محوناملهداة 
   . )1(ساتورن يف الفترة الرومانية 

 

عثر على بقايا عظمية لطيورٍ خمتلفـة كالـديوك   فقد  ،والكباش مل تقتصر القرابني على الثريان     
وهو ما فسر على أا  فخارية وجدت داخل القبور أو بقراأودعت يف صحون )2(واليمام واحلمام 

 باجـة ففـي منطقـة    وبقيت كذلك اىل الفترة البونية والرومانية، أيضا كانت تقدم كقرابني لآلهلة،
ظهـرت  و ،)3(ألت بعظـام الطيـور  عثر على أواين فخارية م نقاوسوكذا يف  جيجلبتونس وقرب 

تانيت كايلستيس و ساتورن يف معبدي )Tanit( تانيت ـالنصب النذرية املقدمة لكثري من اليمامة يف 

  .ضروري لطلب اخلصوبةمما جعلها حتتل مكانة أساسية كقربان  ،)4(بني أيدي الكهنة 
  

بل مشل ذلك حىت احليوانات الربية اليت عثر  وحدها قربانا لآلهلة، مل تقدم احليوانات املستأنسة      
وبقايا عظـام االيـل الـربي     بسيالعظام الثعلب  على بقاياها يف العديد من املعامل اجلنائزية،كبقايا

  .)5( ببين مسوسوالسلحفاة 
بشـكل كثيـف    واخلمور قدمت الفواكه والزيوت وحىت احللويات :,78א,��)��5*א�3�����4 •
 صبفمما يستشف من الن ،)6(احمللية وهو ما جيعلها ال تقل أمهية عن القرابني احليوانية السابقة لآلهلة

 .)7(قرابنيك تقدم والعنب والتفاح كانتفإن الرمان النذرية 
� �

افريقيا واسـتمرت اىل   مشال اىل الفينيقيني قدوم قبل ما احمللية العادات من أصالتها تستمد وهي     
يف  غالبـا  عثـر عليهـا   املقدمة قنوات وحفر صغرية، ص إلراقة السوائلِصفقد خ املرحلة البونيقية،

  . )8(واحلوانيت الدوملن قبورل الشرقية نباتاجل

  

  

  

                                                           

1 - Vassel E (1919)Ibid, p175. 
2 - Leglay M (1966) op.cit,  p332. 
3 - Krandel A (2002) op.cit. p136. 

4 - Leglay M (1966) ibid. pp355-356. 
5 - Camps G (1961) op.cit, p508.  
6 - Basset R (1910) op.cit, p5.  

�رش ( -7S دي�P9 ا�+T�1995 ((��  .150ص ،ا�+�*( ا��
8- �T� wص) ا�+�*( 2007( را� ،(��  .273ا��
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^éÞ^m<- <‹è‚Ïi<æ<íÃéfŞÖ]<†â^¿Úl^Þ]çé£]: 

      فقد اختذ  ضجا و تطورا،مع مرور الزمن وصل التفكري الديين للمغاريب القدمي اىل مرحلة أكثر ن
، كما اختذ مـن  )Animisme( )1( حلول االرواح فيهابعدما أمن بظاهرة  من مظاهر الطبيعة اهلة،

وصنع منها أوثانا يقدسها ويتربك ا يف أفراحه وانتصاراته ويتوسل اليهـا   اهلة، االحجار واالشجار
  اللطف والربكة يف احزانه ومآسيه.

1JJJJ  (9�:;א��*<
=>�?)�12�:  

الرغبة للوصول إىل حل ألغاز هذا الكون وأسراره غـري   تشترك الطبائع البشرية منذ القدمي يف      
بعيشه من العامل الطبيعي اشتدت رغبته يف التواصل مع هـذه القـوى    اإلنسانفكلما اقترب  ،املرئية

، قوة تقوده وال تنقاد إليه، وبالتايل جتعلـه  )2(اليت متتلك قوى وخصائص تفوق ما لدى البشراخلارقة 
للكون والطبيعـة  وقد كانت املعتقدات األوىل يف مشال إفريقيا تعكس نظرة السكان  ،)3(مربوطا ا

  .)4(مبختلف مكوناما الروحية 
  

بوجود  إحياءهاضح يف بلورة الفكر الديين لإلنسان، من خالل كان للبيئة اجلغرافية دور وا فقد      
أظهر أهـايل   ،جرية احلديثةصور احللعا منذف ،اهلة عظيمة تسيطر على كل تلك التضاريس والظواهر

كسائر الناس الذين يقضون و ،)5(األمور الدينية العميقة والصعبة اإلدراكإفريقيا الشمالية اهتماماً يف 
تلـك   أغلب أوقام يف احلقول أو الغابات البد وأن تكون قد روعتهم القوى الظاهرة يف الطبيعـة، 

تكتسح األشجار والصخور،كما افتتنـوا ايضـا    واهلائجة اليت ال ميكن مقاومتها وهي القوى العنيفة
  .السواحل الصخرية ياج البحر وقوة أمواجه وهي تضرب 

  

فإذا مل يتساقط املطر  ،فهي حتمل هلم قوى احلياة واملوت والطبيعة أيضاً مليئة باخلوف والرعب،      
ومتوت الغلة، وهذا يعين ااعة وإذا ما تفشت األمراض يف قطعان املاشية سيترصـد   يفسد احلصاد

أرادوا الوصول معها لذلك  إذ أم يعتمدون على هذه املاشية لتأمني معيشتهم، املوت الناس أنفسهم،
 الواسعة اىل تأليه املظاهر الكربى يف الكون، مـن جبـال   خياالموتواد، فجنحت م  ائتالفإىل 

وصار هلـم نـوعني مـن    مناسبا لذلك،  وهإليها مبا ير واوكواكب ومغارات وظواهر خمتلفة، وتقرب
                                                           

1- Gsell ST (1918) H.A.A.N, T3, p255.  
  .24ص، +�*( ا����)ا�(2002)  '�اس ا��	اح - 2
3 - ]+=�P1963( ~, ا�( (��  .54ص ،ا�+�*( ا��
�ء اcFSWل ا��و��.[ ودوره� '[ أ9Sاث ا��Nن  )=1984��T� ]F+9 ا�;��4( - 4�Bب أ�q+6 '[ ا��K�+F*Wد62 وا�:FsWات ا��qFا�

�ب، ا��ا�( ا�+�cدي،FOG� 6��~	6 ا��ا�+78 :�U257ص ا��1ا.  
5 - D.�k ��q:9 ا�+T� )2008 (ا�،(��  .124ص +�*( 7
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خيافوا قدسوها حىت يتجنبوا ضررها، ومقدسات حيبوا قدسوها لتسـتمر يف   مقدسات، املقدسات
    اسعادهم.

  :í‡Ôm@Þbj§a÷ - أ

وقـد بـني    ،)1(العبادة الطبيعية األوىل باملغرب القدمي -اىل جانب الكهوف -متثل اجلبال         
خاصة مع ارتباطهـا يف ذهـن    هو الذي أضفى عليها صفة القداسة، العام الباحثون أن شكل اجلبال

 صفات االهية اعتقادهموبالعلو الكبري من جهة أخرى، وهي يف  االنسان القدمي بالضخامة من جهة،
  وجب احترامها.

 

وذلك العتبارات عديدة منـها أن   مرامسه الطقوسية االوىل، إلقامةاختار االنسان اجلبال قد و      
وهي بذلك يف منأى عن التدنيس،كما أن علوها يسمح يف  تلك القمم بعيدة عن االنسان واحليوان،

روحيـا   وسيطا اجلبال كما اعتربت،)2(ذلك االنسان باقترابه من اهلته الفلكية كالشمس والقمرنظر 
 -السـماء -تالمـس   فهي ،باآلهلة السكان ااورين هلا سهل عملية اتصالتا أل بني االنسان واهله

  .ذه االهلةاملسكن الطبيعي هلا
 

تلـك الرسـوم   ، كن مقدسة يتعبد االنسان فيهااالقوية على أن اجلبال كانت امومن االدلة        
متثل بعضها مشهدا موعة كبرية من النساء واألطفال  ،)3(الصخرية اليت وجدت يف التاسيلي أزجر

  .)4(بالقرابنيوالرجال متوجهني حنو منطقة مرتفعة مقدسة تعودوا على أداء طقوسهم فيها حمملني 
  

 ،كما انه أعترب عمودا متصال بالسماءومكانا للتعبد اله حيلف به )5(األطلس لاجب توقد اعترب      
على األرجح ( أطلس بليين الكبري اىل أن السكان عندما ميشون مبحاذات أشارفقد  ،)6(مسكن االهلة 

يرون قمته ختتـرق السـماء   ستويل عليهم رهبة دينية وهم ت )جبل طوبقال أعلى قمة يف املغرب العريب
  .)7(متجهة حنو القمر

  

                                                           

1 - D.�k ��q:9 ا�+T� )2005( ،9ىPدار ا� ،��N2�'ل ا�+= ]' ]�B	[ ا��ا�29 �O-G� آ�ة� �6G�G، ا��1ا�U، ا�+w�c ا�;�K 68ص.  
2 -Toutain J (1920) les cultes païens dans l’empire romain, paris : coll. Bibliothèque de l’école des 
hauts études sciences religieuses, édit E. Leroux, p46. 

�G�7[ از*�: -  3Fق، ا���ه+F��� ]GT+]) ا��ا� � ا��	اد، ��F+9ة �P�[q2 ]F6 ا��G�;6 ا��G�G�ا� ]����[ *9G  وه[ ?? ]P' �*از �أ�
:�
   ا�@	ر ا�+�G	خ أو رأس ا�sAع ا.

Leredde C (1957) Etudes Ecologiques et Phylogéographies de Tassili et Nil, Travaux de LIRS, p47. 
4  -  - از*� cYل ��6GS ذوي ا��ؤوس ا�+��29Fة  ?�G�7[) ا�BW ا�29�[ '[ �4�ه9 ا��7	م ا�:^�+� 62�6N[ 2010( �	ز92 �^���

�رd2 ،ص  800/2500Fا� D�s ،6�K�+F*W6 وا�.��.Wم ا	G�  .48ق.م، ا��1اr� :�Uآ�ة ��*���F، آ6�G ا�
5  -  }G~ز أ�T.اAtlas 	2ز eا� ,FO=6 وP�W0 ا;�q' 6P�W؛�9 ا�;* eا� ,G2	TF� ,;s�K يrس ا� :�
�T+9 ا����[ NK	ن  ا.
)2008، (��  .74ص) ا�+�*( ا��

6 - Basset R( 1910  )  Recherches sue les religions des Berbères ,revue de l’histoire des religions ,p02.  
7  - Pline Lancien  )1950( L’histoire Naturelle ,trad Beaujeu .J, paris :édit Hachette,T1,liv V. 
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الفينيقيـة  بقي املغاربة القدماء ساكنوا املرتفعات واألرياف بعيدا عـن التـأثريات األجنبيـة          
 Saint(ذكر القديس اوغسـطني  فقد  والرومانية، لذلك فعبادة اجلبال بقيت سائدة لفترات طويلة،

Augustin(   بأن السكان احملليني يقومون بارتقاء اجلبل ألداء العبادة وقد بني ان ذلك يعين عنـدهم
بقايـا ملعابـد    )بوقرنني(كجبل  ات اجلبالوبعض خل علماء االثار يف وجد،كما )1(بأم أقرب لإلله

تكون بنيت على أنقـاض معابـد     قد املعابد هوبينوا أن هذ ،ساتورنرومانية كرست خلدمة وعبادة 
دعـاءا   احتوتور الغزالن وجدت نقيشة التينية صغرية س فعلى مسافة قريبة من مدينة وثنية حملية،

    .)Pastorianis( )2( لعفريت اجلبل باستوريانيس
  

ون الرموز والصور على حجارة أعايل جبال االطلـس الصـحراوي   ؤاملغاربة القدماء ينشكان       
 وهي صور حفظت اىل اليوم وتعترب وتنذروكأا تراقب  ةعالي مشرئبهوعلى صخور  ريف،لوجبال ا

    االجتماعية للسكان القدماء. من أهم مصادر معرفتنا للحياة
  

      : í‡Ôm@ÒìèØÛa ¾aëpaŠbÌ÷  -ب 

للكهوف واملغارات عند كل الشعوب مقاما رفيعا بسبب ما يعتقدون من حلول االرواح كان   
االنسـان  أماكن مقدسة لـدى   واعتربوهاللكهوف عبادة خاصة  جعل  بعض الباحثني حىت ان ،ا

  .القدمي 
  

 اعتبـار كانت مكانا خمصصا للدفن، على  الكهوف واملغارات الطبيعية أن سبقت االشارة اىل       
لذلك فقد شكلت مكانا آمنـا حلفـظ   ، أن الكثري منها يصعب العيش فيها وال تليق لسكن االنسان

كما هو الشـأن يف   مث أدخلت عليها بعض التعديالت والتحسينات لتصبح هياكل للعبادة، اجلثث،
وجبوارها  صفت بشكل متقن،بتركيا اليت وجدت ا بعض من رؤوس ابقار ر )هويـك  شتال(منطقة 

وقـد   ،)5شكلال( )3()ألف سنة11( بما يقارانثى وبقايا عظام انسان تعود اىل  آلهلةمتاثيل صغرية 
ـ  اختريت عـن التـدنيس    أىاملغاور اليت يصعب الوصول اليها حىت تكون مقدسات االنسان يف من

ـ  وذلك يشبه مـا  حقيقية  فهي تشكل متاهات وبعضها ال يتم الوصول اليه بسهولة، يف  هعثـر علي
  .)4(يف فرنسا )les trois frères(الثالثة واألخوة  )Niause( نيوزمغاريت 

  

                                                           

1-  9+T�ا�) D.�k ��q:2005 (ص ،(��  .69ا�+�*( ا��
2 - Basset R (1910) op.cit, p04. 

�ر ا�29��1986،6( ��ر�7� ا���د - 3O'W9ات واNF��س، ) ?�رd2 ا�+;K دي�P9 ا�;K 6+*�? :�  .26 ص ،1ج دار د�G� (4��4، 7	ر2
 ا�]�\ - 4�  ا��:� ا���Tي ا�e ا��:� ا�q	?[، )2008 ( .:� ا�29� �رd2 ا�-? ،�Uّ�ة، ا��1اTرات ا��642 ا�	4�26ص �.  
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 فقد عثـر يف  ،)1(التاريخ لتعود اىل ما قب س املغاربة القدماء الكهوف منذ أزمنة قدميةقدقد و      
أزجر على كهـوف   التاسيلي ومنطقة ،)2(األروي والدببة على ضفاف واد الرمال بقسنطينة كهفي

يقع علـى  ( بالتاسيلي ازجر وإن اتينان تني هناكنتخاصة يف منطقيت  تشبه يف خصائصها كهوف أروبا،

يصـعب   واجد الرسوم يف مكان مظلم ومعزول وذو مدخل ضـيق تأين ت ،)كلم من جانت200بعد 
اضافة اىل  بقايا حيوانات خمتلفة، وقد وجد املنقبون يف هذا املوقع ،)7ا�:H	رة ُأ.
�( )3(الوصول اليه

وهو ما يدل على ممارسات جنائزية معينة تكون  عظام ستة جثث انسانية تعود اىل احلضارة العاترية،
    .)4(مورست باملوقعقد 
  

  
  )(����ن(����ن(����ن(����ن( �D�Q68א�و&אس��)7ا�:	رة(�
121K رق�~ 9S�  .343ا�+�*( ا����)، ص 7 ( 2009 )

  
     

                                                           

1 -Gsell ST(1921) H.A.A.N, T1, pp. T1, p256. 
2 - D.�k ��q:9 ا�+T� )2008( ،(��  .137ص ا�+�*( ا��

3 -Lhote H  )1976 ( Vers d’autres Tassili, nouvelles découvertes au Sahara, paris :édit Arthaud,  2°edit 
,p92                   
4 - Saoudi N-E (2002) Les temps Préhistorique En Algérie, Alger: édit Dalimen, p78. 
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الذين يعيشون فيه  احلقيقيابات بني عاملهم وهي يف اعتقادهم بأو املالجئ الصخرية  والكهوف      
مراسم احتفاليـة   إلقامةكما اا تعترب اماكن  ،)1(ذا فهم يزينوا بالرسوم الصخريةل ،والعامل االخر

 المتـزاجٍ هيأ يمكانا وذلك عن طريق رفع االيدي والنظر اىل السماء كما تعترب ايضا  ،لآلهلةتكرميا 
عنـد وصـفه    خزعل املاجـدي وهذه امليزات تشبه اىل حد كبري ما أشار اليه  ،)2(مع االهلة حمسوسٍ

 اجتيـاز عـدة  ال يتم الوصول اليه إال بعد  لإللهفقد بني ان التمثال املقدس  للمعابد املصرية القدمية،
ـ  وال يصـل  ،كلما توغلنا حنو الـداخل بوابات مع ازدياد املكان ظلمة  اال الكهنـة   املكـان ذا ه

    .)3(املخولون
 

هذه الكهوف بعض التماثيل احليوانية وأخرى شبه انسانية اضافة اىل بعـض   كتشفت داخلأُ       
 تستخدم كمعابد، وهو ما يدل على أا كانت املواقد اليت استعملت على االرجح كمذبح للقاربني،

طة اشرف يتمثل مغار قدست بشمال افريقيا،ونذكر يف ذلك أمثلة عن بعض املغارات والكهوف اليت 
(Charfatta) و املكطة  Maqta)  (El-  قرب مدينة فاس باملغرب األقصى ،واليت أكد االثريـون

كما الحـظ بعـض   ،)4(ممارسة سكاا القدماء لطقوس سحرية مرتبطة بالزراعة وطلب االخصاب 
 وبني الـنقش  ذكره القديس اوغسطنيالذي  (Giddaba)التشابه بني اسم اجلبل املقدس  املؤرخني

(Giddaba-Deoau)  زامة  غارالذي عثر عليه يف(R’har-Zamma)  جببل شطابة قرب قسنطينة
عندما  لآلهلةبعض من عاصرهم اعتقدوا بأم يكونون أكثر قربا  يذكر أنفالقديس اوغسطني ، )5(

داخـل  لذلك فقد طلب من أتباعه تدمري كل االوثان الـيت وجـدت    )6(يغوصون يف باطن األرض
 .الكهوف أو بالقرب منها

  

لكن بعض الباحثني أوردوا امساء  ،على وجود اهلة خاصة بالكهوف قاطع حلد االن دليل مل يرد     
Ifriكإيفريهلة مثلت تقديس الكهوف واملغارات،آل Ifruفروأأو  )(  يعين األمازيغية يف أفري و -) (

 أحد الكهـوف الواقعـة بـني اهلريـة واخلـروب،      الذي صور على هيئة رأس مشع يف -الكهف
يف   يف جبل الطايـة  )اعةمغار اجل(لعبادته كـ كثرية له مغارات كرستي ذال )Bacax(وباكاكس

خيتص يف رعاية تنقالت قطعام يف أعايل  واعتقد املغاربة القدماء أن االله باكاكس ،)7(ضواحي قاملة
اجلبال كما أنه يهتم برعاية وتسهيل املبادالت التجارية اليت كانت تتم بني سـكان اجلبـال وبـني    
                                                           

1 -Jean Clottes( 2004)  " L’Art Rupestre et la Chamanismes" les lettres de clio,www.clio.fr 
2 -Bavois AG(1939) Manuel…,op-cit,p307. 

  .146ص ،دار ا��4وق ا�29 ا�+:�ي، اWردن، �K1Y(1999) ا�+�*9ي  - 3 
4 - Basset R (1910) op.cit, p05. 
5 - Ibid, p8. 
6 - Gsell S (1927  ) H.A.A.N T5, op.cit, p140. 
7 - Basset R (1910) ibid, p07 
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أذ  ،)2( عنونةكما عثر على نقوش ليبية على شرفه يف كهف بضواحي منطقة ،)1(املستقرين بالسهول
اا كانت مكانا مقدسا يطـوف حولـه السـكان     تبني من النقوش اليت اقيمت على رواق املغارة

بقرب املدن القدمية،كسـريتا وميلـة    اعثر عليهوالكهوف اليت  تاملغاراوهو شأن أغلب  احملليون،
وهو أمر يوضـح تأصـل    ،)4(واليت بينت استمرار هذا التقديس اىل الفترة الرومانية  ،)3(وسطيف

 الكبري املغرب يف عدة مدن توجد هذا يومنا ىلإو ،تقديس الكهوف واملغارات لدى السكان القدماء
  . الكهوف أي أفري كلمة مجع وهو أفران احلالية املغربية كاملدينة أفران أو أفري سما حتمل

@@�u-@÷í‡Ôm@ñŠbv¨a:  

اعتربت احلجارة يف ثقافات عديـدة   فقد تعترب ظاهرة تقديس احلجارة وتبجيلها ظاهرة عاملية،      
اعتقد االنسان البدائي القدمي أا قد حتتوي احلياة مثلها يف و والدوام، والصالبة والقوةمتثيال للقساوة 

  . )5(واالهلةاالرواح  سكن ألا أو ذلك مثل احليوان والنبات،

مـن   امليت جسد ) حتمي-Mégalithesامليغاليت( وتعتقد بعض الشعوب أن احلجارة الضخمة      
اهلند توجد قبيلة تضع عند قبور موتاها حجارة ضخمة قد تصل علو ثالثة أمتار  ففي وسط ،التآكل

وتصاحب عملية وضع احلجر احتفاالت طقوسية لضـمان ان تسـكن    بغرض تثبيت روح امليت،
  .)6(االمواتذه الطريقة يصبح احلجر مسكنا ألرواح  و الروح ذلك احلجر،

  

ا لصـقو اليت يسكنها االجداد لي نالدو ملاىل صخور  اجلدد اتتوجه املتزوجت وب اهلندويف جن       
سكان القـدماء إىل  النظر مشال افريقيا فقد  أما يفو ،أجسادهن عليها املني ضمان خصوبة أرحامهن

بالصحراء اجلزائرية  تبلبالةر يف فقد عث، التاريخ لمنذ عصور ما قب الصخور بشيء من القدسية والتأليه
أنظـر  ( )7(أو أعضاء تناسـلية  حنتت يف شكل وجه بيضاوي ختتفي فيه املعامل جرانيتية على حجارة

وهذه احلجارة  ،وال يستبعد أن تكون هذه احلجارة حمل تقديس من طرف ساكين املنطقة ،)8الصور
وهي  " اليت عرفت عند العديد من الشعوب القدمية، بيت الرب" اليت تعين )8("البتاتيل" عرفت باسم 

وهي عادة تواصلت حىت العهـد   هن،مستطيل عادة ما يضع عليها املرتادون الزيت أو الديف شكل 
                                                           

1 - Benabou. M (1976) La Résistance Africaine à la Romanisation , paris : éd, Maspero288.  
2 - Basset R (1910) ibid, pp07-08. 

3 - Toutain J (1920) op.cit, pp47- 49. 
4 - Benabou M (1976) op.cit, p272. 
5 - Claude R( 2003) "Socio-anthropologie des religions", paris: édit Armand Colin, p23. 

6- ]4Kأ e-[:� )2010( »  9سN+G� {�^4? ر��SWو.�6 ،»ا�FO�W6 ا�'�N@ا�0 ا�	6 ?G�� ،www.tawalt.com.  
�ن د1HHH2ا.� ( -7HHHP�*1985( » ن	�GHHHxWا �HHH��;ا�« HHHG��،م��� ا�HHH�N2�'ا d2ر�HHH?،902  ن	HHH* �HHH4�ر2{:دار ا��HHH�،QHHH2�'ل  أ�HHH+* اف�HHH=ا،

�ر،صF^�446.  
8-  ��F;ا�Bétyle:         :�H
��0H��" eH اH�W," ا.� �H��[�? �HP�+* 9H�K ،,�Wا ]����[ ا�;�0 ،و "�2" و?? ]F0" ا��" 6 7���6 ��آ;6 �+Gآ

 D.�k ��q:9 ا�+T�)2008( ا� )*�+ا�،(��
	ر  ؛.134ص ���    .40ص ،9G��11  ،ا�+�*( ا����)) 1968(ا�
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ـ أنه قبل ان يعتنق املسيحية كان أذا عثر على حجر م (Arnobe) أرنوبفقد ذكر  الروماين، قول ص
،كمـا  )1(ب أن جيثو أمامه ويطلب منه حاجتـه تأكد أنه حجر مقدس وج ،ومدهون بزيت الزيتون

احلجـارة  أن الوثنيني يف عهده من النوميديني عبدوا االبادير، واليت تعـين"   اوغسطنيأشار القديس 

  .)2( " املقدسة
  

وذلك عندما ذهب  ،)3(كما توجد اشارة واضحة "للبتيل" بيت اهللا يف التوراة يف سفر التكوين     
ان ا��Hب 'H[ هrHا    � :يعقوب اىل حاران وبات ليلته يف الطريق، لكنه استيقظ مفزوعا من نومه وقال 

 �� هrا إW ��0 ا�ا�+	�( وأ.�...DGK�97 -أ	ا ?��S 9:N2-   ء�+H�ب ا��Hيشري هذا املقطع  ،﴾...و�
  .بتيل)بوضوح اىل أن يعقوب عليه السالم قد أقاما نصبا حجريا(

� �

أشري اىل األعمدة احلجرية االثين عشر اليت أقامها موسى عليه السـالم يف   )4(سفر اخلروج ويف       
� 'H[    �: جبل الطور، فتذكر التوراةT�rH� e�ح و��'� \FO	e7 *+�( أs	ال ا��ب، و��Oّ '[ ا�:;

�ط ا�7ا��U أ7-� ا��;� واB�K �4K ]+	د ا;7A...�.  
� �

بليين االكربفقد ذكر  لألرواح واجلن،أو مساكنا  ،)5(لآلهلةمقاعدا  احلجارة  اعتربتو      
نقال  )6(

معتقدين أنـه إذا   ،مشارف واحتهم ىحلجر كبري عل سيوةعن ميال أخبارا عن تقديس سكان واحة 
  .))7لك الواحةجترأ أحد منهم على ملسه فإن ذلك سيؤدي اىل قيام عاصفة رملية 

  

أذا رأ0H2   «: يف مشال افريقيـا يف قولـه  خور لصل تقديس املغاربية القدماءأورد أرنوب  اكم      

�   و*9ت ا�N	ى ا�+x ،6H79N^�ة �:N	�6 و�6�rP �021 ا�F21	ن أ� أ.[ HP��وأ~yH'   \HGرآ( أ�

   ]Hا��kأ (HNT? أن �P��« )8(،ب نيهور أشار كما(René Passet)    اىل حجر كـبري يف غليـزان
  وترى العديد من الدراسات أن   ،)9(احلالية قرب مكان امسه قرطوفة استعمل للتضحية وتقدمي القرابني

  

                                                           

1- ]?�HHS�' 6HHT�F' )2007   ].�HH�ل ا��روcFHHSW6 اHH29ا� eHHا� �HH2�* QHHG+ا� DHHOS HH� �29HH��	. (213-46ق.م، :�HHUا��1ا  ،QHHرات أ��	HH4��
  .296ص

  .286) ا�+�*( ا����)، ص1999ا�4�ذ�[ ب و ~�ه� م ( - 2
 وا���4ون، -3���ح ا�@TxWا 2	OFراة:  7-� ا�	Fات  ا��N'11- 13- 15.  
�ح  -4TxWراة: 7-� ا�^�وج، ا	Fات ا��N' ،m��  .14 -13ا�@

5 - Basset R( 1910  ) op.cit , p01. 
6 - Pline lancien,liv2, chap45. 
7 - Mêla P (1843) Géographie,liv1,chap8.  

8- ]4Kأ e-[:�  (2010)،,�-. )*�+ا�  www.tawalt.com  
9 -  Basset R (1910) op.cit, p06. 
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االنسان املغاريب القدمي امن عند اتصاله ذه احلجارة بتجند قسم من املقدسات اليت حتتويها امال منها 
 .)1(النساءكالشفاء من األمراض واخلصوبة عند  تأثريات خرية،

 

 جزيرة يف) الكناري جزر بربر()Guanches( القوانش أن اىل)Camps( كامبس أشار  كما      
 مـن  بعضـا  عليهما ويسكبون)Vimenya( و )Tismar( مقدستني صخرتني دوريا يزورون باملا

  . )2(الرقص من أجواء يف حزينة دينية ألغاين انشاد ذلك ويصاحب الزيتون، وزيت واحلليب الزبدة
ـ سبب تقديس وتبجيل املغاريب القدمي للحجارة راجع  أن اذن مما سبق يبدوا      اأساسا اىل نظرته هل

وتبعا  ،يف حد ذاته وليس هو وهو بذلك يعبد االرباب اليت تسكنه كمأوى للمقدس وليس كمقدس،
مث أصبح احلجر بعد مرور زمـن   لذلك فاحلجر يستمد قوته وقدسيته من قدسية الرب الساكن فيه،

 وجلب اخلصـوبة،  سوهو ما أضفى عليه صفات التطهري من الشر وامل معني موضع تقديس لذاته،
فكم من الناس سعوا ومازالوا للحصول على حجر من االحجار املقدسة وذلك من أجل أن حتميهم 

  وتبعد عنهم العني الشريرة.

 
 

 
                                                           

1- D.�k ��q:9 ا�+T� )2005 (  ،(��  .66صا�+�*( ا��
2 - Camps G ( 1980) Berbères aux marges de L’histoire, Ed. Des Hespérides, paris, p196. 

�)�6&'�א
�������S)8(ا�:	ر �

)��q:9 ا�+T� D.�k2008( ا� )*�+
��) صا���29 136- 135�F9و.6  ؛�( ا��

�'�6 ا�FO�Wو.�6N@ا�0 ا�	?  

www.tawalt.org 
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   : í‡Ôm@êbî¾a÷ - د

 خاصة يف بالد شبه جافة كبالد املغرب القـدمي  كانت االار والينابيع مكرسة لنوع من التأليه     
 لآلهلـة اعتربت هي أيضا مساكن  كما ،)1(لكوا ضرورية إلنبات الزرع وحياة احليوان واالنسان

   .واألرواح

  

اسـتعمال كـبري   وتتجلى الشعائر التعبدية املرتبطة باملاء يف االغتسال املرتبط باملناسبات مـع        
ـ النوميـديون   كان عن طقوس )م 430 -354( اوغسطنيخربنا القديس فقد أ، للبخور ا وميارس

تقضي باستحمامهم يف مياه  عند حدوث االعتدالني الربيعي أو اخلريفي،و ،منتصف كل فصل صيف
 وكثريا ما ربط املغاربة القدماء بني منبع النهر ،)2(التخلص من أثامهمو أجل التطهر  نم عراةالبحر 

هذا وقد  ،)3(ضحياتأ مت هلا قرابني ودوق )Genius( ـوبني روح جين حتميه مسيت هذه الروح ب
 شـبه  العادات واخلرافات املتعلقة بسقوط األمطار ظهرت تقريباً يف كل األراضيبني املؤرخون ان 

حـدوث   وهوما سببإفريقيا خاصة بعدما بدأ املناخ يتغري يف هذه املنطقة  مشال ذلك يف مبا القاحلة
فقد كان املغاربة القدماء يتخيلون أن االرض تتزاوج مع السـماء و   ،)4(اجلفاف يف بعض السنوات

بطـن األرض  فإن حدث ذلك جرت األودية وسالت اىل  تتالقح بواسطة املطر الذي تبعثه السماء،
قـرابني يف  فقد قدسوا ااري املائية وقدموا هلا  كلذل ،)5(لتنجب أنواع احلبوب والفواكه واخلضر

 مواسم معينة.
  

 )Picard( بيكـار حيث عثر  املرتبطة باملاء اىل الفترة الرومانية، وقد استمرت هذه املعتقدات       
جنوب  )Castellum-Dimmidi ( دمادضامريف قلعة على نقش مكرس آلهلة املاء عند تنقيبه يف بئر 

الذي يعين  )Thililua(تيليلوا  أو) Lilleo(س االله ليليو قد ) Madure(مـداورش  ويف  ،)6(اجللفة
 .)7(امسه املاء

  

قائمة اىل اليوم يف مناطق معينة مـن   املياهتأصل تقديس  وال تزال بعض الطقوس اليت تؤكد        
 بصنع )9(وعند قبيلة تازناخت باملغرب األقصى )8(بلبالة ببشارايف ت النسوة تقوم حيث ،أفريقيامشال 

                                                           

1- D.�k ��q:9 ا�+T� )2008( (��  .138ص ،ا�+�*( ا��
�ن -2P�* �.1985( د12ا ( ،(��  .446صا�+�*( ا��

3 - Basset R (1910) op.cit,  p09. 
4 - Benabou M (1976) op.cit, pp290-291. 

5- D.�k ��q:9 ا�+T� )2008(  ،,�-.141ص.  
6 - Picard G.CH(1947) Castillum Dimmidi, paris :édit E de Boccard , p127. 
7 - Benabou M(1976) ibid, p275. 

  .239ا�+�*( ا����)،ص )T� )2008+9 ا����[ NK	ن -8
9- ) ]HH4Kرت  )2010أ	HH=�F. 	HH^ه�ة أد��HH�       6HH�.و�FO�W0 اHHا�	6 ?HHG��، 6HHN[�+ن ا��OHH7 9HH�K ر�HH�ء وا��HH+29{ ا�HHN?0 وHHY��ز.? �HHU�;N�

www.tawalt.com  D2،22-12-2010.  
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 مصـحوب  طقسي موكب يف الدمى هذه حتمل ومث ،)تاغنجة املطر عروس( متثل باملالعق مزينة دمى
ا�+]�H  «:واليت تعـين    » أ.1ار أ.1ار 2�رب أH7	m2 إرازار  « من مثل لتماساتإو أدعيةو بأغاين

� eFS ا��rور ا�+]�P�N7ر�[ ا� و )Decret( ،كما أشار دوكريـه )1(طلبا للغيث واالخصاب ،»2
إذ تذهب  اىل بعض مراسيم االستحمام املقدس اليت جتري يف منطقة اجلريد بتونس، )Fantar( فنطر

مث يقمن وسط أجواء من الغناء بتغطـيس   نساء القبيلة اىل الواد قصد االستحمام عند طلوع الفجر،
    .)2(شعورهن وهن يرددن امانيهن

   

   :Šbv’þa@÷í‡Ôm - و

عادة عاملية، انتشـرت   يعتقد أا مقدسة إن ربط اخلرق البالية من القماش غلى أغصان أشجارٍ      
 ما بنيبالد  ففي ،العديد من احلضارات القدمية اهلة يف االشجار ،كما اعتربت)3(كثريا عند الساميني

وأدونـيس   )Attis( ويف بـالد االغريـق مسيـت اتـيس     ،)Temuz(النهرين عرفت باسم متوز
)Adounis( )4(.  
 

املغاربة القدماء قد اعتقدوا أيضـا   ذلك أن مسكنا للمقدس من اهلة وأرواح، كانت االشجار      
طقوس ربط اخليوط واخلرق يف أغصان بعض األشجار  واوقد مارس بأن القوى اخلفية قد حلّت ا،
ومن فعل ذلك فإنه معرض إحراقها  وأكما حرم ايذائها أو اقتالعها  املني يف طرد االرواح الشريرة،


H أ.(، وعادة ما مت مجع احلجارة أو األغصان حول جذعها حلمايتها.)5(لسخط االهلة اليت تسكنها� 

  .)9	رةُ:ا�
  

 أو ،مقدس مكان يف موجودة كوا بسبب أو ألمهيتها االقتصادية، نظرا كما قدست االشجار      
 حنو عمودياً ترتفعأو استظلت بظلها،كما أا مرت جبوارها  معينة شخصية أو بطل ذكرى ختلد أا

 ،والقيامـة  املـوت  إىل ترميز يف وتستعيدها أوراقها تفقدوهي أيضا  ،لآلهلةاملسكن املفترض  السماء
 التقديس أسباب عدد زاد وكلما ،ما شجرة لتقدس أحيانا واحد سبب يفيك أنه نشري اىل أن وجيب
  .تقديسا أكثر الشجرة كانت

  

                                                           

1 - Doutte E (1908) Magie et religion dans l’Afrique du nord, Alger: édit Jorfan, p584. 

2 - Decret F  & Fantar M (1982) L’Afrique du nord dans L’antiquité, paris: édit Payot, pp 244 -245. 
3 - Bavois AG (1939) op.cit, p134  

- 4 D.�k ��q:9 ا�+T� )2005 ((��  .71ص ،ا�+�*( ا��
5- D.�k ��qx 9+T� )2008(  ،(��  .131صا�+�*( ا��
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اذ جند الزيتونة والكرمة والسدرة  عند املغاربة القدماء، اختلفت انواع االشجار املقدسة  هذا و      
فكثريا ما ظهرت هذه األشجار منقوشـة   مشال افريقيا،وغريها من أشجار والنخلة  وشجرة الرمان

و ميكننا أن نعلـل اخـتالف    ،)1(على النصب اجلنائزية أو االهدائية كرمز للخصوبة أو لالنتصار 
  .االشجار املقدسة باختالف املنطقة اجلغرافية اليت تنمو فيها

  

على  مثرا افريقيا القدماء يكسرونفسكان مشال  للخصوبة، من اهم رموز الرمانتعترب شجرة و     
 .)2(بات الرمانةن تكون سنابلهم مبثل عدد حأمقبض احملراث أو يدفنوا يف أول خط حرث املني 

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                           

1 -Berthier A & Charlier L )1955(  Le sanctuaire punique d’Al  Hofra à Constantine, 2°vol, paris : édit 
Arts et Matières Graphiques, p181. 
2 - Basset R(1921  ) Les influences punique chez les Berbères, RAf, v62,  p340.  

6�'��)9(ا�:	رةN
�.��  

 ��q:9 ا�+T�
)D.�k2008(  )*�+ا�

  .132ا����)، ص 
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   :òîãìØÛa@pb�‡Ô¾a@  - هـ

اإلنسان القدمي من كل جانب، بعظمتها وجاللتـها، بشمسـها وبـاقي    لفتت السماء نظر     
كما عرف ما فيها من تـأثري   ،)1(والضعف كواكبها، وكل ما فيها، فأمامها ولد شعوره بالتصاغر

مهم يف حياته وعمله، ويف حميط عيشه، ويف منو و استمرار غذائه، وعزا اليها شفاءه ومرضه، وأيقن 
فبإرضائها ينال السـعادة،   ديسها هي وباقي األجرام األخرى، إرضاءا هلا،ضرورة التقرب إليها، وتق
  واخلري والربكة يف حياته.

  

دينيـة ضـاربة يف    عـادة خاصة الشمس والقمر  ،ظاهرة تقديس االجرام السماويةإذن تعترب    
قوم ابـراهيم   فقد بني القران الكرمي أن أعادها املؤرخون اىل عهد سيدنا ابراهيم عليه السالم، ،القدم

�  �حني قال اهللا تعاىل:  )2(كانوا يعبدون الشمس والقمر يف سورة االنعامHv+Gَ'َ  vH*َ  ِ,H�ْGَKَ  ُ�H�ْvGَرَأى ا� 

��َل َآْ	َآ;ًsَ اrََر��[ َهـ �v+Gَ'َ �َ'ََل َأ�sَ W �\Sُِأ َ�Gِ'ِا� �  َ�v+�َ َرَأى �َ+َNَ�ْا �ًkِز��َل َ�sَ اrََر��[ َهـ �v+Gَ'َ �َ'ََأ 
�َلsَ fِ�َ Dْv� ].ِ9ِPْ2َ ]َر�� v اNَ�ْْ	ِم ِ�َ Aُآ	َ.َ����vا�� � (�v+Gَ'َ َرَأى }َ+ْv46ً ا�kَِز��َل َ�sَ اrَا َر��[ َهـrََهـ 

� َأْآَ;ُ�v+Gَ'َ 0ْGَ'ََل َأ�sَ �� َ�ِ�يٌء ِإ.�[ sَْ	ِم 2َv+�� َن	4ِْ�ُآ?ُ� �.   
  

 هلم للحياة والقمر مصدر الشمسان كغريهم من الشعوب القدمية  رأوا املغرب القدميسكان  و      
 الشمس تقديس أثاررغم  و ،)3(عبادم أماكن يف بصور هلا ويرمزون يقدسوا وألنعامهم، وكانوا

 صورال بعض لنا املصادر املادية حفظت لكن الفينيقيني، قدوم سبقت اليت الفترة يف جدا نادرة والقمر
 جنـد  ما كثرياف ،الدوملن وبالطات احلوانيت بعض تزين وهي النجمة أو الشمس قرص متثل لاشكأل

القائمة اليت أشـري اليهـا    الصخور املقدسة على وحىت وأقبيتهم املوتى غرف يف الشمس متثل نقوشا
ومـا   ،)4(وعثر أيضا يف العديد من املرفقات اجلنائزية احلجرية و النحاسية يف شكل هـالل  ،سابقا

كما وجدت العديـد  ،)5(توجيه الغرف اجلنائزية حنو الشرق اال لقدسية الشمس لدى املغاربة القدماء
  ) 8.7.6 لاشكانظر األ(.)6(تدل على هذا التقديس من  املشاهد الصخرية يف التاسيلي ناجر

  

                                                           

1 - ,~ ]+=�Pة، ص1963( ا���T6 ا�;FO� وت: دار��� ،�PF-�G'ن و��رd2 اAد2? (73.  
�م، - 2�.Wرة ا	7 :D2�Oان ا��Nت ا��   .78- 77- 76ا2
��K 6�e ا�;��[ و=�آ�U,، ص ،1ط ،1) ?�رd2 ا�+�qب ا�O;��،جGK 9+T� )1964[ د�	ز - 3;[�69.  
�رق -4~ 121K 9S�7 )2009( ،(��  .406ص ا�+�*( ا��

5 - Savary JP (1969) L’architecture et l’orientation des dolmens de Beni Messous (Région 
d’Alger), Libyca, t. XVII, p. 321. 
6- Lhote H (1976) op.cit ,p92, Fig49.   
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Aumassip G(1986) 
op.cit,p106 
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كما جسد برموز أخرى أمهها وأكثرها انتشارا قرين ،)1(عادة ما يرمز لتقديس القمر باهلاللو       
 ، وقد وجدت هذه الرموز يف أغلب اجلداريات املنتشرة يف االطلـس الصـحراوي  )2(الثور والكبش

يف زكـار   ،)3(االله األكرب يف تلك الفترة  )bélier-à-sphéroïde( مقترنة برسم االله الكبش امون
وتعترب  ،)4(يف تسغنة وخنقة بوحجار وعني الناقة باجللفة ومنطقة افلو مشال االغواط وقرب قسنطينة

البيض أحسـن  بامل بوع دائرة غرب تراتكلم سافة مخسةماليت توجد على رسوم اجلنوب الوهراين 
على عريضة وحلية مزين سرج ظهره على حيمل وهو كبشال يظهر حيث ،ها وضوحاسوم وأكثرِالر 

   .)x10	رةا.
� (.)5(املقدسقرص الشمس  ثلمت دائرية قبعة الرأس وفوق العنق
  

 االخـرية  هذه بقيت و الشمس وصل حىت اجلبل صعد الكبش ان تقول قدمية اسطورة توجد     

مناطق اخرى من مشال كما عثر يف    ،)6(لذلك كانت الشمس رمزا لكل مقدس أعلى براسه ملتصقة
     :بازامـا  مصـطفى  حممد يقول حتمل قرص الشمس أيضا، ففي ليبيا تافريقيا على مشاهد حليوانا

»   ]H' 9ةK (~�      �eGK �@K 9N ر7	م و.N	ش �;�Nات و��Bان '[ ���H� �H+T? ،6H�;�Gاء ا��TH:ا�
� ?��1HH إ��HHs eHHص HHPG�� دا�HHUة �HHP.و�s DHH? ]HHF6 ا�HH�-�Oا� HHT. �HH�GP* وإن ،}+HH4ا�  �HH� ���HHا� �HHP�

 �rت ا�4+{ وه�  .)7(» ...ا��T	ا.
 

هريودوت يف القرن اخلـامس قبـل املـيالد،    أما املصادر الكتابية فإن أقدم االشارة هي إشارة      
?9HNم ا��HNا��    « ، يقول هـريودوت: )8(حسبه ال يقربنون ألرباب سوى الشمس والقمر نفالليبيو

�.	س F2�? ة��T� ار	* ]' DP�� �+�N+9ا ا�K�� ��;�Gا� )�+* �;s � �+N4+{ وا�G�«)9(.  

كمـا أشـار    )10(كما أكد بليين الكبري تقديس الليبيني للقمر والشمس وتقدمي القرابني هلما      
  .)11(ديديور اىل تقديس القمر والشمس ايضا

  

لنا املصـادر  هذا وقد استمر تقديس القمر والشمس اىل الفترة البونية والرومانية، فقد ذكرت       
توجـه   Scipion-Emilianus اميليانوس نسكيبيوعند استضافة ماسينيسا للقائد الروماين الكتابية 

���9H* 6Hا، وا�6HP      «  :اىل الشمس شاكرا لنصرا الرومان قائال�� ا�H4+{ ا�HPF2أ Qب ا���N?ء  أ�+H�ا�

                                                           

1 - ]?�O7	� 	��?�;7 )19986����رات ا���Tب، ) ا�	N�  . 284ص دار ا��s[، ���وت: ا�29N+6، ?�*+6 ا���2 9
2 - Ryckmans G  )1951( Les Religions Arabes Prè-Islamique, éd2, Louvain, p 9. 

�دي -3P9 ا�+T� رش�S )1988( »  ن	دة ا��;K ل	xأD29Nب ا��q+ا� ]' « ، :�Uر2^�6،ع ا��1ا�Fت ا��  . 11ص ،6G��04 ا�9را7
4 - Gsell S (1972) H.A.A.N, T IV, p286. 
5 - Decret  F &M Fantar )1991 (  op.cit ,p254. 
6 - Mircea E (1964) Traite d’histoire des religions, paris : pp119. 

7 -  9+T�) 6�ز�� e-[:�1973 ( )*�+صا�،(��  .235ا��
8 - Hérodote ,IV ,188 
9 - ibid. 
10 - Pline l’ancien, II, 103. 
11 - Diodore de Sicile, III, 57. 
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 �HH��ة،  HHFه;وأن ��9HH ا�HHYWى *+�HH�Tدر ا��HHkأن أ �HH;s ]HH� ]HH�   ]HHFOG+� ]HH'و ]-NHH7 0HHT? ن أرىy

  .)1(» ن آ	ر.��G	س �7;�	
 

رونيـه  كما أشار ،)2(كإله للقمر )Iour(النصب النذرية يف الفترة الرومانية  االله يور وذكرت      

 ، كما)3(الشمس بنواحي باتنة  إللهاملوجه  )Soli deo invicto(اىل النقش الالتيين  )Basset( باسيه
    .)4(أشار بن خلدون اىل عبادة بعض القبائل الرببرية للشمس والقمر يف زمانه

  
  

  
�ETU )10(ا�:	رة�
�ص�א�F�
�;���a�>�,�bز�����ذو�א>� �

Aumassip G   )1986(  op.cit, p92. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2JJJJ ����
�)Zoolâtrie(�:�12(?�א��א� �
                                                           

1  - Camps G (1987) op.cit, p200. 
  . 215) ا�+�*( ا����) ، صT� )2008+9 ا����[ NK	ن - 2

3 - Basset R (1910) op.cit. p11. 
 9GYون - 4� +S9 ا��;K )1968(  ن�[G�ذوي ا� � Dه�x�K ا��;� ود2	ان ا�+;9Fأ وا�^;� وأ2�م ا���ب وا���D وا�;��� و�

  .23ص، 04ج: ���وت اAآ;�،
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اليت مر ا الفكر الديين االنساين من أهم املراحل الدينية  (Totémisme)املرحلة الطوطمية  تعترب     
�م أو 9�NKة �;��eHGK 6H أ�Hxٍ   ه[ « : بقوله الباحث وايف عبد اهللافها عر وقد،
.    ]?�H;. ا.[ أو	H�S

�, ا����4ة ر�r^1ًْ?ا?v،أو *+�د P� �2��Hف �H�+* ,H(ُ   ،و�Nً; ا اWه� �� أ'�اِد Hه  HNِF���Nُ  ،و2HY ,H.9ون ا DP

xُ � DP.وأ,;G 2ُ c'، ُ2 Wو �Hآy ْ�HFN  ْذىyHF2 W( أما سيغموند فرويد، )1( »وFreud-(S   فيعـرف
�م 2�	ب « :الطوطمية بقوله
. ُ ِ29Hب ا���ت  ?+@�H أ7�6H�  H7ً ، 9اUِا�ِ; �9Hى ��MH اHsW	امِ    ��H.ا	�T��� �

 ُهOدات...و���ت وا��+?��ك أ�2� ا��;� «)2(.  
  

ـ  ،لديه مفضلة أو روح خاص لدى الشعوب البدائية طوطملكل فرد وكان        ميت بـالروحِ س 
ال يف إ ،ؤكـل قتـل أو ي صـطاد أو ي حيوانيا حيرم أن ي واختذت يف غالب االحيان شكالً احلارسة،

مناسبات حمل جزٌء منه  ،)3(نادرة طقوسيةيف شكل وعادة ما يمتيمة ماية كريشة أو خملـب أو للح 
ناب.  
و يرمز اىل الطوطم برسم معني أو بشكل هندسي أو جمموعة من اخلطوط أو جلد حيـوان أو       

  .)4(وشم خاص
  

املقدسة  ها مستمدة من الروحِوقوت هلا، ه رمزالقبيلة ألن يقوم على اساسِفجتمع الطوطمي املُأما      
صول علـى  ساد افرادها على أمل احلُاج ها علىطوطم تموش جتمعاتمن هذه املُ وكثري للطوطم،
فالعالقـة   ويضفي عليه قدسية الطوطم املوشوم، طوطمية من طبيعةكما جيعل االنسان ؛)5(محاية أكرب

بل هي عالقة أقرباء تربطهم بعظهم ببعض  أفراد العشرية وطوطمها ليست عالقة عبادة اهلة فقط، بني
  .)6(وشيجة الدم وحلمة النسب الوثيق

  

-Bear(وسـيد الدببـة    ، )Animal-Master(صطلحات سيد احليوانات ثون مالباح أطلق     

Master( لإلشارة اىل عبادات األوروبية لببال األغاور جِطوطمية منظمة يف م )7(.  
  

سرة كان حيث أن رب األ سرة،ول هلذا التقديس هو األيعتقد الكثري من الباحثني ان املنشأ األ و     
حترم لكفالته هلاجيب أن ي، وكان يمر بعد مرور مث تطور األ س عليها،أب القوة والبرهب ألنه صاح

                                                           

�ت ا�;9ا6�U، �:�: وا'[ K ]GK;9 ا�	ا9S (د.ت) -1.��رف ا�]	~+�6 أ=�P ا�29�  .08ص ،دار ا�+
�6K وا���4، ?�*+6 *	رج ~�ا��4[، ) ا�]	~D وا��Tام،q�7 )1997+	.9 '�و92 2-;[G� 6��G[11-10ص ص ���وت: دار ا�. 

3 - Pierre M (1951) « Essai sur la signification du terme Totem », R.H.R, Vol: 40, n°1, p87. 
  . 53 -52ص ا�+�*( ا����)، ص) �K1Y )1997 ا�+�*9ي - 4
5- ) 9Sا	9 ا�;K ]GK ]'1995وا(  (��  .22ص ،ا�+�*( ا��
  . 40 -39ص ص .-�,، - 6
�ر�K1Y )1997،d2 ا�+�*9ي -7Fا� �;s �  .37ص ،�وقدار ا�4 اWردن: ) أد2�ن و��9NFات �
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ـ و ،)1(سحررعب ويرهب ويت بني ما يمزجِ همحيطة بِوى أخرى مقُأفرادها  الزمن فعبد ا رأوا فيه
وغريهـا   تلك احليوانات ما أحاط م من وىكانت أهم هذه القُ،قوة وبأس تفوق قوة وبأس عائلهم

دسية يف من الرهبة والقُ فجعلوا هلا نوعاً احلية من الكائناتنهم.فوس  
  

       ومن بني ما قالبدائي للحيوان، يل عن تقديس االنسان ه عبد العزيز صـاحل يف قولـه:  ما خلص 

»... ،6�H��Uا�� ر	K 6BcB ,@��ن ��TG	ان آ�ن �;�.W29{ اN?6     وH;k6 وا��H;د'6 ا��ه�H:+ا� :]Hه 

 ~�2) ا�+:�د'6« :و�2ى أ., ، )2(»K �1�+? 6-x ان	�Tا� \�FO2     �H+ور�، ,H��* ]s�H� K
           �H� ن�K�H7س ،و�H�ا� )H-�2 رك�H;� ء]H= ,H�� ب�N��H� أو ,H�' ن	HO2 m�S ان	�Tا� O�+�  �;?�?

    �H�^ا� �HP�' �HP� ]HF6 ا�N[�+ا� QG? \.��� D�N+ان ا�	�T��أما بالنسبة لعاملي  ،»?QG? (TG ا�:-6 �
 « فيذكر عبد العزيز صاحل أن هذين العاملني كانا من أهم االثار يف عقيدة احليـوان  والرغبة،الرهبة 

6ِ;kر e6 ا�;kء ا��4 ،وا���N?ا eه;6 ?��4 ا�����دة � ا�^�� ا��-ِ( '-F7W3( »وا(.  
 

      واالنسان املغريب القدمي عاش يف بيئته االوىل موالطيورِ الربية حاطا بأنواع خمتلفة من احليوانات 
 عور الغريزيكه ذلك الشفتملَّ ،بدائية ها وهو ال ميلك اال أدواتامام قوت اليت وقف ضعيفاً ،الكاسرة

قـد  كما ،اليت يفتقر إليها هو نفسه العادية ه أعجب بقوا غريِها خوفا منها،كما أنرأى أن يقدسو
  .)4(أو ضمانا لوفرة الكساء أو الغذاء ،يكون تقديسه لتلك احليوانات دئة هلا ودرءا لشرها

 

منها ان املغاريب القدمي شعر بنوع مـن   ر هذا التقديس،خرى تفسأُ أورد املؤرخون أسباباً وقد      
متنوعة كاأللبـان واللحـوم    ب اخلفي اجتاه تلك القوى احليوانية بسبب ما تقدمه له من خرياتاحلُ
وأعترب ذلك رمزا خفيا للحب فمنحها قدسية بقدر مـوازي   اليها،لود اليت كان يف أمس احلاجة واجلُ

  .ملا جتود عليه
  

قد الـتمس فيهـا    ،االنسان املغاريب القدمي اليت عاشت جبوار ا من تلك احليواناتأن بعض كما      
فنظر  املتتابع، ها وقدرة الكبش والثور على االخصابنو البقرة على وليدمن التميز،كح خاصاً نوعاً

  .اليها نظرة خاصة ربطها بقوة خفية تسكنها
  

                                                           

�ر.��HH, (  و ?HH	��ا - '�HH�W \HHG	رت  -1' �HH��� ن�HH*2004   :وت�HH�� ،9+HH:ح ا��;HH:� �HH? ،�HH�*	�	أ.@�و� �HH�*	�	�B6   ) أHH����ا�+78�6HH ا��
  .169ص ،1ط �9Gرا7�ت وا���4 وا�F	ز2(،

2 - w��x 121��ه�ة: ،1ج ?�رd2 ا��4ق اWد.e ا�K )1985( ،D29N;9 ا�N29+6، ص ا�N6 �:� ا��;[�357.  
  .358.-�,، ص - 3

 -4]�  .22، ص4) ا�+�*( ا����)، ج2009د( �4[ ا��اه�D ا�
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أي أن املغـاريب   ،ن احليـوان كان موجها لروح االله اليت تسكُ ن التقديسأاىل  أيضا شريأُ وقد     
1(هالقدمي مل يعبد احليوان لذات(، ما جعـ  لَوان ت فيـه  منه وسيطا لإلله الذي قطن هذا احليوان وجتلَّ

2�;9Hا        « :ويف هذا الصدد يقول مارسيا الياد قدرته اخلالقة ، DH� 6H79N+ة ا���H49س وا�HN+ا� �H�Tا� 

2
�HPان        �H+P.W �H+.ن ،وا�H�G�? �H+P.W �H�-���دة �;K ع	�	� ���� �+P.وا، QG? �+PF-:� �f�H=   �H�

 ا�+]U�Oا� �» G)��{ ه	 ��S وW =��ة ،وإ.+
ن الطوطمية بأومن هنا فإن االعتقاد الساذج  ،)2(

بالكتابات املتعجلة  فراس السواحبرره   عن واقع االمور، بعيد من عبادة احليوان هو اعتقاد هي نوع
  .)3(ابكرة الكتشافهاملُ خالل الفترات الطوطميةاليت قدمت اىل اجلمهور لتعريفه 

  

خللق حيوانات هجينة نصف انسانية ونصف  هاستعان مبخيلتكر أن املغاريب القدمي واجلدير بالذِّ      
حيواناته املقدسة وبني الشكل الذي ختيله ألهلته، فأنتجت خميلته صورة هجينـة  بني  تحيوانية، ربط

ها احليوانيـة  حتت امسائ س تلك احليواناتمل يقد،كما أنه )4(صف حيوانيةأسطورية نصف انسانية ونِ
لكنه مساه  هي عند تقديِسفلم يطلق على الكبش امسه احليوانِ ولكنه قدسها حتت امساء اخرى، االوىل،

    ."جرزيلمي "" ونفس الشيء بالنسبة للثور الذي سامون"
 

cccc@@@@MMMM  ŠìrÛa@÷í‡Ôm@ : 

، حيث وجدت صـوره بـني   العصورِ  ها األوىل إىل أقدمِصولتقديس الثور ترجع يف أُ إن ظاهرةَ     
ـ  ، والـيت  األوربية هوفاإلنسان يف الكُيد  أوىل اإلنتاجات الفنية اليت خطتها  إىل مـا بـني    عترجِ

  .)5(يالدقبل امل سنة )10.000و 32.000(
 

 الثـور ففي مصر اقترن  ،القدميِ من العاملِ خمتلفة حضاراتيف  انتشر تقديس الثور واالبقار كما    
عديـدة   بأثارٍ* )Karma(ي النيل تزخر ثقافة كرمة واد يف جنوبِ و ،)Apis( )6( "ابيس" باإلهلة

                                                           

�'6H وا�-�H	ن           1993( *�-�ي ��ر.9ر -1N@G� ]�~	Hا� }HG�+م، ا��H�ح ا�HF-9 ا�H;K م�H�6 اH+*�? ،ب	�H46 �9ى ا���9ات ا�29NF�وا�داب ، ) ا�+
  .38ا�O	02 ،.ص

�6HK وا���H4 وا�F	زH2(، ط           1977��ر�7� ا���د ( -2;[G� (H4�س ،دار د�H;K دي�HP9 ا�H;K 6H+*�?، }.9H+9س وا�HN+1) ا�    �،د�H7 :(H4	ر2
��e:  .17،.ص�rَُ̂وا ِ�ْ ُدوِ.ِ, َأْوِ�َ��َء َ�� «N2	ل ا� ? v?ا َ2rِvَوا� e�َِإ �.َ	�ُ��Nَ�ُ�ِ �vِإ� Dْ9ُُه;ُ�ْ.َ ...e-َ�ُْز ,ِvG؛ 3" ا�1��:  » ا�» ْH�ِ 9ُوَن;ُ�ُدوِن  " َو2َْ

�DْPُ َوNُ2َ	ُ�	َن َه8َُ��ِءُ-َ�ْ2َ �َ�� 2َُ���ُهDْ َوَ� ��َ ,ِvGا� ...,ِvG9َ ا��ْKِ ��ُؤَ.�َ-َ=ُ «   :}.	218  
  .182ص ) ا�+�*( ا����)،2002'�اس ا��	اح ( -3 

4 - Lhote H (1958) à la découverte des fresques de Tassili, paris: Arthaud , p12. 
5 - �=� ا�;�S )2006( ب، ص ص�FOG� 6�����ه�ة: ا�9ار ا�Nا� ،d2ر�Fا� �;s �  . 173 -172ا�-�	ن '[ K:	ر �
2�روc7ف  �G+921 ا�Fsن أ7+, �^:	�6 اAرض ا�, �:�ي eGK 9;K ه�� ��K 6f�K r:� ا�7Wة اAو�APIS ،eا��{: - 6 :�
ا.

  .223ص دار ا��4وق، ا�29�.6 ا�+:�62 ا�29N+6، ?�*+6 أ9s 9+Sري، اWردن: )1996?�4.[(
�رة آ��6: -*�S ،دان	�ل وو�7 ا�� ا�4+�ل  '[ =+� ��62 اu�W ا��ا��s 6;� ا�+�cد =9Pت ?��Byا �:�2P. أر0Y �9ا62 �

 ا���	ب وا��qب،� �� �Txاو2�N2�'ه�ة وا�� 0'�K 6��2س د	N[ر آ�N�Wون ا�s ,2	4? :�
  ،ا.
Louis Chaix (2004) « le œuf Africain à Cornes déformées » Anthropozoologica, vol:39, N°01 ,336. 
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يف االلف العاشر قبـل    كما جند أن إنسان األناضول ومنطقة الفرات ،)1(عن تقديس االبقار والثريان
  )5ا.
� ا� )�O4ا. همسكنه، أو يزين يف  الثور امليالد كان حيرص على دفن قرون

 

تتواجد بأعداد كبرية جدا، وما يدعم ذلك  والثريانُ كانت االبقار فقد أما يف بالد املغرب القدمي     
ـ  )2(ازجر بالتاسيليالصخرية  سومِالر حمطاتيف  امشاهد قطعا هو كثرة ـ وجببال عم ور ور والقص
على حنوٍ ،يالصحراوِ باألطلسِ لوأوالد نائ 3(كبري وحي بأن هذه احليوان كانت حمل احترامٍي(،   

كما دلت بعض االحصائيات عن حيوانات الرمـن  %13الـوهراين أن   خرية يف اجلنوبِسوم الص
ـ ، وهو ما يبني أمهيتها الد)4(بقارأاملشاهد املرسومة متثل ثريان و ينية عند راسر .هام	H:ا��
. 11(أ.

21(  
  

 بـاملالجئ خاصة املقدسة  نِماكاأل يف بعضِ كما عثر على صور ومتاثيل صغرية  يف شكل ثورٍ     
العظميـة   لِوجدت العديد من اهلياك غرب اليزي )Mankhor(منخور ففي والكهوف الصخرية،

، وجند مثال اخر يف منطقـة تـازروق   )5(أا أحيطت بعناية خاصة ألبقار مدفونة بطريقة تدل على
)Taserouk(  ا تتناثرمتاثيل صـغرية   يف اهلقار حيث احتوى املكان على حجارة جممعة بعناية وبقر

يف جـو   مشاهد صخرية راقصني يدورون حول بقـرة  احتوتكما ،)6(ثورحجرية إضافة اىل رأس 
أ.
�H  (.)7(واعتربت حيوانات مؤهلة بقاراأل لتقديسِ احتفايل، وهو ما فسر على أنه تعبري عن طقوسٍ

  )13ا�:	رة
وجود  ضنفترِ فإننارسوم الثريان واالبقار مع ما وجد هلا من متاثيل حجرية صغرية  وإذا ربطنا بني   

  .)Néolithique( )8( منذ العصر احلجري احلديث خاص تقديسٍ
  

أي القدرة علـى   االخصابية  تهقو قوته اجلسدية و هو الثور وأشار املؤرخون أن سبب تقديسِ      
كما ربطه املغاربة القدماء أيضا ،)9(الطبيعة  منوذجا للعنصر املذكر يف وهو ما جعله التكاثر والتوالد، 

                                                           

1 -  Le Quellec JL (1993) Symbolisme et Art rupestre du Sahara, France : édit Harmattan, p133. 
2 - ]4� 9��  . 18،صا��ا�( �1ءا� ا�+�*( ا����)، )2009( ا��اه�D ا�
]�ت ا��N	ش ا�:^�G~�� 62{ ا�:�Tاوي )2 )2006	9S 6~�kادو -3T� ى '[�;O6 ا���4�ه9 ا��T	ا.�ت ا�];�� Dأه  �PFscK و

"629U�N��6�K وا�+F*W6 ا�S��ن � ا���.C�� :�Uا��1ا، ، ��F�*�� 6���.�6 ر7�.W6 وا�K�+F*Wم ا	G��رs،d2�D آ6�G ا�F32ص ا�.  
4 - Aumassip G (1993) Chronologie de l’Art Rupestre Saharien et Nord-Africain, paris: édit Jacque 
Gardini ,p15. 
5 - Saoudi  ND (2002) les temps préhistorique en Algérie, Alger: édit Dalimen, pp80-81. 
6- Camps G (1992) « Dépôts Rituels » Encyclopédie Berbère, N°11, paris , édit Edisud, pp2269-2271. 
7 - Hachid M (1998) Tassili-n-Ajjer au source de l’histoire il y a 50 siècles avant pyramides, France: 
édit paris-méditerranée, p146 . 
8 - Camps H.F (1966) Matière et Art Mobilier Dans la Préhistoire Nord-Africaine et Saharienne, 
paris: mémoire de C.R.A.P.E, presse de la SRIP, p260. 
9 - Benseddik (1993)N « les religions du Maghreb Antique ,les cultes Romaine et Berbéro romains » 
Revue Athar ,N°4, p25. 
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 ه أثـنـاء العصـرِ عبادت وانتشرت اإلله األب، على مر الزمان وأصبح، )1(عصار واملطربظاهريت اِإل
 البحـرِ  يين يف حـوضِ الد كرِعلى الف تامة  سيطرةَ ونز إىل أن سيطرتوعصر الرب احلجري احلديث  

  .توسطاملُ األبيضِ
  

�ن rHkاؤهD     ...« :فيقول و حيدثنا هريودوت عن تقديس الليبيني للبقرة،      Hآ 2rHا� �H�;�Gوان ا�

�ن ،  HH;�Wا DPا��HH=م و	HHTGاا�	.�HHن آ	HH�+2 W        ,HHG*أ HH� )HH�F+2 يrHHب ا��;HH7Wات اrHH� ة�HHN;ا� DHHT�

»  ا�+:2�H	ن 
حتمـل بـني    ةأامر" اليت جسدت يف شكل إيزيسوربط ذلك باإلهلة املصرية "  ،)2(

 �:�H ا��H�T� eHة ?�HF2	ن      إن  « :ويف موضع آخر يقول قرنيها قرص الشمس املقدس،H� ��;�Gا�

�ر وW ��2	ن ا�^��ز�2 ..N�Wا DT� ن	�+G2 W «)3( .    
 

ـ  الشهرية هبدورت كان الذي خاصة بالقمر، و بِالكواك بتقديسِ الثور كما ارتبط         يرمإىل ز 
  .)4( والنمو واخلصوبة املتجددة الوالدة

 

مـن النقـوش    بعـضٍ يف  )Gourzil(" جرزيل" أو "قورزيل"اىل االله الثور  أشار املؤرخونو       
 ،)6(ببقـرة  مونآاالله الكبري زواج  عن جناتر الليبية القدمية يِساطحسب األ هذا االله و ، )5(القدمية

 )Ierna(اىل قبيلة تسكن يف اقليم السريت ووصف أمريها ايرنا  )Corippus(فقد أشار كوريبوس 
 كقائـد  اجلـيشِ  وبني أن هذه القبيلة كانت تضع ثورها املقدس يف مقدمـة  بكاهن االله قورزيل،

وال حول  قيمت له،الدينية اليت أُ يمٍيل حول املراسأي تفاص ال منلك، لكننا )7(قورزيل لإللهوكممثل 
  .)8(منه هم أو التقربِحاجات رق اليت اعتمدها الليبيون يف طلبِالطُ

  

القرن احلـادي   إىل وصوالً واإلسالمية  يةالرومانِ اىل الفترة ريانثُيقدسون ال استمر املغاربةُوقد       
رب طرابلس، فهـذه القبيلـة   اتة الليبية قُوقبيلة لَ الثور عندي اىل تأليه رِكْفقد أشار الب ،عشر للميالد

ـ وبيGorza( ( "قورزاصنعت اهلا حجريا يف صورة ثور ووضعته على هضبة تسمى " كان ن أن الس
 ونيتضـرع كما ام  ختلف القرابني واهلدايا،م حاملني موه جاورة حيجون اليه بانتظام،يف املناطق املُ

9(من األمراض ا للربكة أو الشفاِءاىل ذلك الصنم طلب(.  
                                                           

1 - Benabou M (1976)op.cit, p277 . 
�ن أ2	ب� - 2+�G7 9+T )19686، ص'�N@G� �x��زي: �78�6 .q�� ،d2ر�Fا� ]' ��;�� (172.  

3 - Hérodote IV, 186. 

4 - Le Quellec  J (1993) Symbolisme et art rupestre du Sahara, paris: édit Harmattan, p194. 
�6 ا�-�?w ، ص ص ) K)2005;9ا�T-�� '��� ا�+��ر  - 5��* ،��;�� ]' 6�N���-ا� £U�N�G� 6�G�GT? 6797- 95درا.  

6 - Gsell S (1920) H.A.A.N, T1,  p 244. 
7 - Corippus (s.d)  Johannide , trad. Alix J, revue Tunisienne, pp110-111. 
8 - Decret F Fantar M (1977) op.cit 255. 

?T� (�NT+9 7	92ي، ا��1ا�U: ا�+78�6 ا�	~��6  ا�+���Q وا�++��Q '[ ذآ� �cد ا'�6�N2 وا�+�qب، )1989( أ�[ K;�9 ا� ا�;�Oي - 9
،6��  . 32 -12ص ص �G-�	ن ا�+];
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@lM@÷í‡Ôm@”jØÛa:   

     حظعلى القدمي  املغربيف  يت الكباشأمهية وقداسة حيث أدرك املغريب القدمي ما حليوان كبرية ،
 ي علـى رأسِ يأتك هو وبة والبعث، لذصبط بينه وبني اخلُلذا ر، لِة يف التناسقَمن مقدرة فائ الكبشٍ

�-��)11(ا�:	رة�C[��1��
��Z��*\c�&�?
���TאS�

���+Bא� �

ا�+�*( ا����)، ) 22006	9S 6~�kادو(

 6S	�4105، ص. 

�-� )10(ا�:	رة�C[�b�
����5�8
�fZ	��d\�c�eא

&�?
���TאS� �

D.�k)2008 )*�+129،ص) ا�.  
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لرسومفالدارس ل، مياليت قدسها املغاريب القد احليوانات افريقيـا  مشالِ  يف املنتشرة الصخرية قوشِوالن 
  )14ا�:	رة( .)1(كرويا شكالً هارأس على لُحتم  اليت كباشلل غريباً تكراراً هناك أن جيد

 إىل تعـود  والـيت  ،من أهم املناطق اليت عثر على رسوم للكباش فيهاو منطقة اجلنوب الوهراين      
 خنق اهلالل وضيعة احلمري واحلسبيةقرب البيض، و )بوعامل زناقة(، خاصة بـ)2(التاريخ قبل ما عصور 
، ومبناطق الشرق القسـنطيين  باألغواطوا فلُآوب، )3(عني الناقة وزكار جنوب اجللفةسيدي بوبكر بو

الواقعة غرب  قوشِالن وحمطات ،)4(وبالقرب من سدراته واخلروب تسغنهمثل خنقة بوحجار وكهف 
أينما  نقلهاعلى  هموحرص للكباشاملغاربة القدماء  سعة انتشار تقديس تبني مشاهد هيو، )5(تيارت
  .)7(خاص ا  مقدس قبيلة كبش لِحىت أن فنطر رأى أنه كان لكُ ،)6(حلوا

  

فوق رأسه مشدود يربطـه   )calotte قلنسوة(ويف معظم املشاهد جند هذا احليوان مزينا بقرص     
انظـر  (،)8(على مستوى الرقبة، وخترج منها العديد من الزوائد كـالريش واألغصـان الصـغرية   

يف  يف الكثري من املشاهد يف وضعية دينية وجبانبه انسان رافع يديه مثلما هـو  ظهر كما،)..ةالصور
�ل( .)9(مشهد حمطة بوعامل وعني الناقة O=Aا�
  )10.9ا.

  

 ذو الكبش" عليه املختصون اسم قأطل و راسات،والد االهتمامات من بالكثري هذا الكبش حظي    
حيث أكد أا تعـرب عـن    كامبسأهتم ذه النقوش هو وأول من ،)  Bélier à  sphéroïde( اهلالة"

هـذا   الكبشرف ع كما، )10( اهلهم من خالل اهلالة احتفال ديين خاص بالرعاة الذين حاولوا متثيل
 وهو املاء، يةاالمازيغ اللهجات مجيع يف يتعنِ" اليت أمانمن " مشتق ، وامسهAmmon(( بآمون أيضا

العديـد   ربط و ،)11( (le grand dieu) دماءبة القٌاالله األعلى للمغارِش االستاذ حارِ ريحسب تعبِ
نتيجة أوجه الشبه الكـبرية   Ammon-Thèbes) ("طيبة امونبينه وبني االله املصري " من الباحثني

                                                           

1 - Gsell S (1914) H. A. A N, TI, op.cit, p 249. 
2 - Flammand (1921) les pierres écrites (Hajrates Mektoubetes), gravures et inscription rupestres du 
nord-africain , paris: éd Masson , p370. 
3 - Lhote H (1984) les Gravures Rupestres de l’Atlas Saharien Monts des Ouled Nail et région de 
Djelfa, Algérie: Office de Parc National de Tassili,p170. 
4 - Bobo J & Morel J (1955) les peintures rupestres de l’Arbi du Mouflon et la station Préhistorique 
du Hammam Sidi Djeballa dans le cheffia(Est-Constantinois), Libyca, t III, pp163-182. 
5 - Cadenat P (1952) les graveurs rupestre de Tiaret, Alger: actes du 2eme Congres pan-préhistorique, 
p709-713. 
6 - Gsell S (1920) H. A. A N, T IV, op.cit, 126. 
7 - Decret F Fantar M (1977) op.cit, p254. 
8 - Lhote h (1984) les Gravures…ibid, p224. 
9 - Hachid M (1982) le chronologie relative des gravures de l’Atlas Saharien (Algérien) et la région de 
Djelfa, Libyca, tome XXX-XXI,p144-145. 
10 - Camps G (1987) « Ammon », France :encyclopédie berbère, TIV, p59 et suiv. 

�دي - 11P9 ا�+T� ) رش�S1988(» D29Nب ا��q+ن '[ ا�	دة ا��;K ل	xأ«، :�Uر2^�6، ا��1ا�Fت ا�� . 11ص ،9K4د ��6G ا�9را7
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واإل قرص الشمس أعلى الرأسِ مِبني مشاهد الكبشني، كرسٍـ  حتواء على زوائد  نيِبِاكالريش أو الثع
  الصغرية.

     لذلك فقد ظهرت العديد هذا كان  حول إن من التساؤالت ميثل الكبش امعبود كان أنه أو احملي 
  .؟ مصرية أصولٍ ذي

 

 مع بعد فيما  امتزج والذي كبش، شكل على عبد الذي" آمون" املصري اإلله البعض أن  اعتقد     
 يف  القدمي املغرب منطقة يف يـعبد ظل وأنه ،املنتشر ببالد املغرب"اهلالة ذي الكبش" أصل "رع" اإلله

 بعد اليوم ولكن متأخرة، نسبياً ظلت  املنطقة سكان حضارة ألن - كبش شكل على -البدائي شكله
 أي احلديث،  احلجري العصر أوائل إىل إفريقيا مشال ونقوش رسوم انتماء  احلديثة الدراسات أثبتت أن
كما مت العثور على صـالية   ،) 1( سنة آالف ثالثة  حبوايل مصر يف" آمون" عبادة انتشار من أقدم أا

توضح أن املصريني كانوا جيلبون الـثريان والكبـاش    )ق.م 3200-3500(تعود اىل فجر التاريخ
 الـيت  الصخرية والنـقـوش الرسـوم إىل باإلضافـة  هذا ،)2(وشجريات الزيتون من بالد اللوبيني

 األلـف   بـني  مـا  إىل وترجع ،"اهلالة ذات شكباوال الثريان" تصورواليت   لـيـبـيا يف وجـدت
  .)3(األسرات عهد من بكثري أبعد  عهد إىل أي امليالد، قبل )5000-6000( واخلامسة السادسة

بـل أن بعـض    ،)4( "رع آمـون " املصري باإلله له عالقة ال" اهلالة ذي الكبش"   بأن القول ميكن    
 رأوا أن امون سيوة هو ذو أصل صـحراوي لـييب، وأن عبادتـه    )Leglay("لوغلياملؤرخني كـ"

    .)5(انتقلت اىل مصر عكس ما أشيع سابقا
  

قـدم  كـان ي  ح أن هذا احليوانَاليت حيملها الكبش ذو اهلالة جعل كامبس يرجِّ كثرة الزوائدِإنّ    
القبور القرطاجية علـى أثـاث    إذ عثر على يف الكثري من ،)6(اىل الشمس زله مساوي يرمربان إلكقُ

ني أن يف ح ،)7(متاثيل اليت تنسب المون عن عدة جنائزي ومن ظمنها رؤوس وقرون لكباش، فضالً
يف لكنـه  ، و)8(اهلية طٌما هي وسائنإية وخصصة للتضحيرى أن الكباش مل تكن م )Vassel(فاسيل 

يبقىتني للتا احلاك يس.حمل تقد  
  

                                                           

1 - Camps G (1994) le bélier sphéroïde, gravures de rupestres de l’Afrique du nord, Encyclopédie 
berbère, TIV, pp6-10. 

�رش - 2S دي�P9 ا�+T� )1988،)*�+8ص )  .-{ ا�.  
3 - ) ��زا�� e-[:� 9+T�1973 ص ،(��  .231  ) ا�+�*( ا��

4 - Trousset M (1948) Monnaies ancienne de l’Afrique trouvé à Tiddis, R.S.A.C, Vol, LXVI, p128. 
5 - Leglay M (1966) op.cit, pp425- 432. 
6 - Camps G (1974) les civilisations préhistoriques de l’Afrique du nord et du Sahara, paris: édit Doin, 
p335. 

�رش ( - 7S دي�P9 ا�+T�1987ص ،(��   .109) ا�+�*( ا��
8 - Vassel(1919) op.cit 
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ـ  متقدمة، يا اىل فتراتافريق من املناطق بشمالِ يديف العد الكبشِقديس ت استمر         ي الفتـرة  فف
احليوان املفضل للمغاربة القدماء، فاستخدم مكان  هالبونية أصبح ميثل حيوان تضحية االستبدال لكونِ

من املعابِ القرابني البشرية يف العديدد ذكرت لنا املراجِ ، كما)1(ونيةالببـين المـاس  لة وجود قبي ع 
)Beni-Lamas( مارس هذا التقديس حىت بعد دخول االسالم ملدة طويلةباملغرب االقصى ت)كما ،)2

 ود املغربية اجلزائريـة حاليـا)،  دالوهراين(على احل يف الشمالِ )Béni-Snouss( بين سنوسأن قبائل 
 املسلم اجلغرايف لنا لَنقَكما  ،)3(صوير كبش بقرنني من الذهب والفضةبقيت متارس هذ التقديس بت

 مـا  وحسـب  األمازيغ، لدى احليوانات هذه بعبادة املتعلقة املعلومات آخرالتاسع  القرن يف البكري
عصرِ يف ةمثَّ فإنه األخري، هذا أوردهجِ من أمازيغية قبيلة هالكـبش،  تعبـد  كانت املغرب جنوب الب 
  .)4(باإلسالم تتدين اليت بالبالد األسواق ارتيادهم عند يتنكرون أفرادها أن لدرجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                           

1 - Berthier A & Charlier L(1955) op.cit, p181. 
2 - Basset R(1910)op.cit, p14. 
3 - Destaing (1907) étude sur le dialecte berbère des béni snouss, paris :T2, pp53-54. 

  . 161ص ا�+�*( ا����)،  )1989( أ�[ K;�9 ا� ا�;�Oي - 4
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 @�uM@‡�þa@÷í‡Ôm:  

      مشال افريقيا ت أسرة املقدسات احليوانية يفلَمش هو كذلك، تقديسٍحمل فقد كان ا، األسد أيض 
ه، حيث أنه ربط بني شعره الالمع وبـني أشـعة الشـمس احلـارة     ِسولعله فاق يف ذلك الثور نفْ

رفقـة   )Messior(مسـيور  فالكهوف القدمية ككهيف العديد من  هدمشاهلذلك جند  ،)1(والقوية
ي فـإن مشـاهد   طلس الصحراوِأما يف األ ،)2(وى واخلرتير الربيآ بعض احليوانات املتوحشة كابنِ

يف  تلك املشـاهد  بِسد يف أغلَمثل األ رغم ذلك فان املغاريب القدمي كثرة،تتواجد بِ سد الحيوان األ
ذا احليوان وبالتايل تقديس صور واضحة وبارزة تدل على اهتمامه الكبري2�315رة ا/.�&  (،)3(ه( ،

اليت تظهر املالمح  احملطات خرية من أروعِهذه األ رتبع، وتجاتوو زكارو تازينةومن هذه احملطات جند 
األإذ يظهر  ،)4(لة لألسدالكاميف أعلى جِ سددار الصخرسفلِويف األ ة مّوهـو  لت باقي احليوانات، ث

دليل هام على تقديس االسد كأحد القوى اليت سيطرت على مـ  قدسات مي االنسان لدرجة أنه س
5(الغابة ملك(.  

  

حىت الفترة البونية وتشهد علـى   متثيلهفقد استمر  رب قسنطينة،خاصة قُ الشرقية قِناطامليف أما      
ذلك صوره املتواجدة بكثرة على نويظهر أيضا على االضـرحة النوميديـة    ،)6(ب القبور البونيةص

الرومانية فقد عثـر   الفترة يفما ، أ)16ا�24رة أ.
�()7(كضريح قرب الرومية برفقة اللبؤة كحارسني
إكما ه أسد،ورن وجبوارِعلى العديد من االنصاب املهداة اىل ساتااللـه   ندجمت صورة األسد بصورة
وبني أرنوب ورن،ساتورن يف بعض االنصاب املهداة لسات )Arnobe( ُأن صورندجمة هذه هي ا املُم

متثيل الله واحد أمهيته تكمن يف ح8(قربه ماية امليت واضاءة(.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 - Camps G (1978) op.cit. p151. 
2  - Gsell S (1901)Monuments archéologiques de l’Algérie ,paris: première édition,T1,p48. 

  . 67ص +�*( ا����)،ا� )2 )2006	9S 6~�kادو -  3
4 - Frobenius L (1936) Histoire de la civilisation Africaine, traduit par Back & Ermont , paris: édit 
Gallimard, pp57-58.   
5 - Krendal  A (2002) op.cit, p34. 

6  - D.�k ��q:9 ا�+T�  )2008( (��  .130ص ،ا�+�*( ا��
7 - Picard G (1954) les religions de l’Afrique antique , paris: coll, civilisation d’hier et d’aujourd’hui 
,édit Plon , p11. 
8 - Arnobe (1875) Adversus  nationes, édit Rief ,IV,10. 
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@†@†@†@†MMMM@@òîãaìîy@pb�‡Ôßc5ـô‹���: 

     واألسد، والثورِ الكبشِ على يةاحليوانِالقدماء  املغاربةُ مل تقتصر مقدسات  املغاربـةٌ س بل قـد 
لكنها كانت أقلَّ، أخرى القدماء حيوانات أمهية لذلك جند املصادر ية ال تابِاملادية والكوردهـا اال  ت

حترم بشكل وهي ت دة ضمن العائلة،روجود قبيلة تعيش معها القعن  فديودور الصقلي خيربنا ،نادرا 
 يلِسالب ، أما قبيلةُ)1(ا هلم ألقاب ون أمساءهاخذُعاقب بشدة من يؤذيها،كما أن افراد القبيلة يتي و كبري
)Psyiles( فهم يعرِ فلها عالقة عجيبة مع االفاعي، يف منطقة السرتون املواليد اجلدد ض يلألفـاع 

وقزال يـرجح أن تكـون    ،ي أن هذا الطفل هو فعال ابن والدهفإذا ملس الطفل االفعى فإن ذلك يعنِ
يـة  ونِي حىت الفتـرة الب فاعاأل يف تقديسِ ةُاستمر املغاربو، )2(تعين االفعى )Psyiles( كلمة البسيل
ي جبـوار  فيهـا أفـاع   فقد عثر على فسيفساء يف هنشري احلمام بالقرب من خنشلة تربز والرومانية،

حاملوريتانيةبشكل يدل على أمهيتها أما يف تيبازة  البحر وريات  أن القديسـة سالسـا    فقد شـاع
)Sainte-Salsa( نابعة من وجود أتباع هلا يقدسون أفعى من الربونز رصـعت   اآلمهاعلمت أن  قد

 يجانعلى توره ص بعض الذي تظهرsphynx(، (الوحشي  طلقا أشري اىل تقديسِكما ،)3(بالذهب 
  . )4(نعزلةن ميف اماكختلفة م هلةآ

 

ـ  ونه خـاالً فهم يعترب ،الورلِ حلمِ عن أكلِ ونَتنعق ميالطوارِ وال يزالُ     منـع اصـطياده أو   م يهلُ
قد قدست  ونأن تكُ مكنِواليت من املُ كما ميتنعون ايضا عن أكل حلوم الطيور واالمساك، ،)5(ايذائه

 ك العديدولنا يف ذل ا هلا،ا وطنيا ما رمزالعامل اليوم جتعل حيوان شعوبِ وأغلب ،)6(يف فترات سابقة
 .ينيوفيل اإليفواروس الر رنسيني ودبالف مثلة كديكمن األ

       
 
 
 

  
  

                                                           

1 - ) D�4Y ]+P' ]GK1967( 6�;�� ص	:. :��;��، ،�O-112ص دار ا�.  
2 - Gsell S (1921) H.A.A.N,t1, op.cit, pp245-247. 

  .243ص ���)،ا�+�*( ا� )T� )2007+9 ا����[ NK	ن - 3
4 - Gsell S (1901) op.cit, pp275-298-299-300. 

5 - ) 9��  .21، ص4ج ا����)،ا�+�*( ) 4�2009[ �;�اه�D ا�
6 -Pierre M(1951) op.cit ,p117. 
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 انتوصلْ ما مأهز جِونأن  ميكن لنا ها املغاربةُالوثنية اليت مارس اتمعتقدة على الُطاللَهذه اِإل من خاللِ
 :ما يلي يف ليهإ

 حيـاة االنسـان   خرى حتوال جذريا يف اساليبِار البالد األرعلى غ بالد املغرب القدميِ دتشهِ -*
ن بعـد  اكساملد هذا التحول يف إقامة مقابرٍ جبانب سج الديين منها، بِوباخلصوص اجلانِ جتماعيةاإل

  بعدما كان يدفن موتاه داخل املالجئ والكهوف. االنسان استقرار
*- الثانِ اميان املغاريب القدمي باحلياةية، وذلك يظهر جليا من خالل اهتمامبـور وتقـدميِ  بنـاء القُ بِ ه 

 صاحبة.لالحتفاالت املُ واقامة للقرابنيِ

 ها بوضـعيات أو دفنِ قوس اجلنائزية من حرق للجثة أو جتريدها من اللحم،استمدت أغلب الطُ -*
اجلنائزِ ختلفة أصالتها من الطقوسِماملغاربِ يةأّمية،كما ية القدا استمرت أحدث. اىل فترات  
وقوا خيال االنسان املغاريب القدمي فتفاعل معها وحاول أثارت خمتلف الظواهر الطبيعية بغرابتها  -*

العميقة اليت  اجاتاحلعن  ي القدمي كتعبريٍوىل للمغاربِاأل وبذلك ولدت املعتقدات مبادلتها مشاعره،
 كان اشباعها رهنا بعناصر الطبيعة اىل حد بعيد.

*- اُأل أن البداياتوىل لنشأة املقدسات يف املغرب ا الدينيةلقدمي كانت بدايات جة، مثلها مثـل  ساذ
يـة  مالطبيعـة والطوطَ  رِمظـاه  به كل املراحل الدينية كتقديسِ خرى، ومرتاحلضارات القدمية اُأل

  والفلكية.
*- عكست الروم الصخرِسية يف التاسطلسِي ازجر و يف األيل الصحراوي ريتـها الطـابِ  غم مادع 

  .باملنطقة وكانت أهم املصادر املادية لدراسة الدين ،النفسي و الديين لرامسها
ا سـامية سـكنتها   ولكنه وجد فيه روح قدس احليوان لذاته،ي القدمي مل يبِميكن القول أن املغارِ -*

  .ي احليواناتما من باقأو غريه أو ذلك الطريِ ت يف ذلك الكبشِ،متثلت يف روح ربه اليت حلَّ
*- عصورِ القدمي عرف منذٌ األصيلة يف بالد املغربِ الكبش من املقدسات اريخ، ولـيس  ما قبل الت

وافدا مصريا كما إدمؤرِالُ عى بعضخني، بدليل الرسوم الصخرية اليت تود اىل عصرٍع أقدم من عصر 
ما قبل األسرات. 
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      قبل أن نطري الديين يف نوميديا، جيب توضيح املعتقدات القرطاجيـة  ع التأثري القرطاجِق مواض
ها اىل مهـد  ون العودةها دوجد جمال لفهماليت ال ي ومعابد، هذه املعتقدات املختلفة من اهلة وطقوسِ

الشرقفيه. ي الذي نشأت 
 

املتعلقـة   ا من االشاراتالنصوص املصرية واإلغريقية كما معترب وبعض احتوت أسفار التوراة،      
 األخرى القدمية ديانات احلضارات من غريها شأن شأا كانت باملعتقدات الفينيقية، هذه املعتقدات

تنوع املظاهر الطبيعيـة   الفينيقيون اهلة متنوعةً ختلفة، فقد عرفاملُ الطبيعة رِمظاه يسِتقد حول تدور
الشمسِ إىل معظمها رمز، 1(واملاء ،اخلصبِ ،الزراعة(. 

  

       م الـيت أسم الشرقية اىل مجيع مستوطناسـوها يف  نقل الفينيقيون اهلتهم اليت عبدوها من مد
ـ  نشأتأُالفينيقية اليت  املستوطنات من وغريها وهى قرطاجة ديانةفلذلك  غريب املتوسط، ال ا،غرب 

ـ جِفقد و، )2( بالدها األصلية يف الفينيقية الديانة كثريا عن ختتلف وس ومعابـد  دت يف قرطاجة طقُ
، مث القرطاجيـة  املعتقداتف على التعر يفهذا  من الفصلِ ولخصص اجلزء األنس ،ه االهلةهذ لنفس

اليت مجعت بني  نبني أهم العالقاتوالقرطاجِ يدينيالنوملت يني  واليت سهالديين . التأثري  

  :�א, ���א��א����������+�*(�: )و'

دت يف قرطاجـة،  جِاليت و اإلهدائيةد والنقوش بور وبقايا املعابِتدل األثار املادية املتمثلة يف القُ      
 الدينيـة يف حيـاة   املعتقـدات  املغاربية على مكانة لِول السواحالتابعة هلا على طُ ستوطناتاملُويف 

من الساحل الفينيقـي، فقـد    الحوناىل ما جاء به امل اتعود أصوهلالقرطاجيني، هذه املعتقدات اليت 
ـ   أوغاريتو صيدونو صورأخذت قرطاجة عن  ـ  وغريها مـن املُ دن أهلتـها وطقوسنيـة  ا الديه

ر الفينيقـيني  كنعان، فعكسـت تـأثَّ   أرضِ بطبيعة ارتبطت ارتباطًا وثيقًاطقوس واهلةٌ  ،)3(املختلفة
بالتضاريس وبالزراعةْ والبحر آمن الفينيقيون ببعضِ وهلذا ،)4(لْوباخلصب والتناس   قـوى الطبيعـة 

م، وعبد احمليطةعبد فيها، لدرجة أنه كان لكلِ من اآلهلة، وا الكثريمتزجـت  إِمث  مدينة إله خاص ي
  .)5(إفريقيا اىل مشالِ ينيقينيالف ر االفريقية عند انتقالِوالطقوس بالعناص تلك االهلةٌ

                                                           

1- ) ���	
�� 	
�� ا��
��، ص  )��1986����  .128ا�

�/& ا�.-
ز+�، ،» 	
*�( ا�)���'�&  « ا%��! $# أ��! - 2� :�
رات ا�7�ق ا5د*3 ا�'0� ،1+2:;� �
�  ا��/>2 ا�/�	=�أ�;
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  .  47، ص2010- 11- 9ا�2و� ا5ول �2را�
ت ا�7�ق ا5د*3 ا�'1+2،

ن ( - 3���� E+رل أ*2ر
F1969ص ،��
�� ����  .119) ا�
4 - ) G+ز

ن ��1998�
�� ا����  .�35، ص) ا�
5 - ) 1+� طKL2006ب $�2 ا���K�%ب ا�Nوت: دار ا���� ،��ب ا����N�
ر+O ا�	 P 2+2ة�  .54،  ص 1، ج1) -�اءات 
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     يافريق الشرقية اىل مشالِالكثرية ون اهلتهم جلب الفينيقياملستوطنات  وا هلا املعابد يف أغلبِا واقام
                                                                                                 .)1(خرىدخلت عليها تأثريات أُاليت أنشأوها يف غريب املتوسط خاصة بقرطاجة، لكن أُ

كما أم فسروا حدوث  منها جبانب معني،وكان القرطاجيون يعتقدون بتعدد االهلة اليت خيتص كل 
 ب عملَاآلهلة، وأن األمر يستوجِعلى غضب  على أا داللةٌالكوارث واألمراض املعدية و اجلفاف 

ضائهارِ ها ونيلُغضبِ كل ما من شأنه ختفيف.  
 

شأم شأن  ا حفظوا فيها جثث أموام، فشيدوا مقابر)2(اعتقد الفينيقيون حبياة ثانية بعد املوت     
مجيع احلضارات القدمية، خاصة أولئ3(مهلكار و اليسار ـرفوا حبياة مليئة بالبطوالت كك الذين ع(. 

 

      ا ستلزمه عند إعادة بعثه  يف احلياةيـة،  الثانِ وأضافوا اىل جثة امليت أدوات خاصة به اعتقدوا أ
و امتازت هذه األدوات بالبساطة كاألدوات املرتلية  ـ  لُاليت كان يسـتعم ن األواين ها الفينيقيـون م

و املصابِ الفخاريةيح الزيتية، وحت4(بابيسى اإلبر والد(،  ثر على هـذوقد عاملرفقـات يف أغلـبِ   ه 
احملطات التجارية وصوالً اليت أنشأت 5( توسطاملُ اىل غرب(. 

  

     بشكل ممدد على الظهر مع ضم اليدين اىل الصدر، مث تلف اجلثة يف قطعة  عادة ما مت  دفن امليت
، كما أشري اىل أن أهـل  )6(من القماش وتثبت بدبابيس معدنية وجدت بقاياها متآكلة بفعل الزمن

 اليـد امليت يقدمون لعدة أيام األضاحي لآلهلة احلامية للجثة، مث يصنعون أنصابا ترمز اىل الترجـي ( 
ـ ري اهللنسيت الذي متَّر التأثهة فقد ظَقرطاج رية من حياة، أما يف القرون األخ)7()املفتوحة ي ثل يف التخلَ

8(اجلثة ه حبرقِعن الدفن واستبدال(.  
 
 
 
 
 
 

                                                           

�2 ��%ي - 1Uج أ

�V ا�G'/��� )2009 3 ا�;Wن ا��
،ا�.را$&،ا�2+
*&،وا�#N& �! ا�'+2���* P �
X�� ا�'�YZ[ا� !� �
ه]� (
�: �`آ�ة  م،.ق146aا.bا� &/�
�،O+ر
�، �/>2 ا�]�[��
  .36- 35ص ص �

2 - ) E+��ا*��ا دوآP1994ص ،��
�� ا����  .124) ا�
3 - Diodore de Sicile, op.cit, XVI, 95-96 

4- 1*
L ��N02 ا��;� )2003(  ،��
�� ا����  .142ا�
5 - ) !�
;��� ا��
��، 1981$0)�ر �;�2 ا�� ا���   .166) ا�
�2 ��%ي ( - 6Uج أ
�� G'/���2009 ا�;��  .125، ص*)�E) ا�
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�� ا��
��، ص�1995;�2 ا�>��  .125) ا�
�وت: دار ا��>:& ا�/���& 1976ر2�F ا��
�dري ( - 8�� ،
�'+�Pل ا
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 ا�]�fر ا�]P Gg2� (


$& وا��7�، ص�f#�146.  
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  :  نذكرعبدها القرطاجيون جلبت من الشرق واليت ومن االهلة 

� -�����������: FElE� �

 ار الكنعانيني، ابتـداءً عشائ بني خمتلف هانتشرت عبادت ها،ة وأكربهلأقدم اال وى الكامنةإله القُ هو    
، كما )1(ون أنه هو خالق اخللقاخلريات كما أعتقد الفينيقي اختص بتقدميِ من األلف الثالثة قبل امليالد

   . وصف أيضا باله الرمحة والعطف والشفقة

لـدى  أب االهلة والبشـر  لإلله األكرب  ووردت أيضا مبعىن األول كإشارة ،)2(وتعين كلمة "ايل" اهللا
ح العظمة والوقار، مرتدي مثل يف العديد من االنصاب يف صورة رجل ملتحي عليه مالم، الفينيقيني

ا طويالًثوب ويزين 3(بقرون حماطٌ رأسه تاج(.  

     فقد ايل أمهيته لآلهلة اهلرِ ا لدى الفينيقيني، وأصبح مثاالًتدرجييمة الضعيفة عاملها باقي االهلة اليت ت
  .)4(مكانه ، فأخذ بعلٌباحتقارٍ

 
4�6"�23�4�5	�0�1/�.��ل��)17ا��0ُرة( ���  

            
www.rasshamra.ougarit.mom.fr  

  
  
  
  

                                                           

1 - ) �##+��P رل
F1990ص ،��� �j، د�f� :�7�/& ا��
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� &���
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3 - ) &�/* !�U1994 ،*
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F�18ا��0ُرة�E��
�$�א'��2א�����	 .��ل�;:��9<  

  
&;+�P l�*1980( أ (��
�� ا����  39، صا�

  

� -��	������  : FBaalE 

إلـه احلبـوب واملـوفر     داجون لإللهوهو ابن  ،)1(مالك املدينة أو الرب السيد لغتهم يف تعين        
يف  فة والربق، لذلك يظهرالعاصعرف بااله كما  الزراعة الذي حيارب بضراوة سيد وهو ،)2(القوت

أغلب املخلفات األثرية يف هيئة بعلُ نةيمد لكلِ كان ،بيده وهو حيمل صاعقةً إنسان ا، خاص  فقد
" أي إلـه  بعل مشام"و اجلنوب، إله مبعىن" شافون بعل" مثال فنجدبأمساء املدن،  كثرت تسميته املقرونة

 .)3("لبنان بعل"و "صور بعل"السموات و
  

       رتالذي ت (املطر للخصوبة وهو مصدرله العواصف)، وعرف باله احلرب أيضا فهو زوج اة عن
-19(أ*[�ا��m0ر .)4(هلة اآل مِا كثرية ضد ايل من أجل تزعخاض معاركً وقد ،بواحلُ اهلة احلربِ

20( 
  
  
  

                                                           

1 - Dussaud R (1949) Les Religions des Hittites et des Hourrites, des Phéniciens et des 
Syriens, Paris: edit°2 (Presse universitaires de France), p362. 

2 - ) &;+�P l�*1980أ( ،��ا، ���وت: دار ا��>
ر �7�#�� �! رأس ا�7�X
  .43ص �1UK وأ�
3 - Contenau (G)  )1960( Civilisation ancienne du Proche Orient, paris , pp.108, 109 

4 - ) �##+��P رل
F1990 ( ص ،��
�� ا����  . 79ا�
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      صار بعل االله الرئيسي للفينيقيني بعد خوضه ملعارك كثرية ـ حفظتها ن ص رأس  وص لوحـات
    .)2(التنني ذو الرؤوس السبعة واالله موت أنيمو، ضد االله )1( الشمرا

    
�F19ا��0رة�E�!=�����>��?�	 @���
�Aא'��2א�������B�"א�� �

	
���� ���	
�� )1986( ��
�� ا�����.16ص�، ا� �� �� �� �
                                                                                        

  

  

�F�20ا��0رةE��
�$�א'��2א�����C�D$�Eو(�F���"G��	 @� �
�� 1991ه��ي $��دي(��  .163ا��
��، ص) ا�

� �
  

  

 

                                                           

1 - ) &;+�P l�*ص )1980أ ،��
�� ا����  .46ا�
2 -  ) G$.g 2ي�
��� ا��
��، ص) 2001ا���   . 148ا�
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� -E
����F��������� : FAntE 

اجلمال السومارية، ولكن شخصـية عنـاة   "، وهي اهلة احلب و إنانامن "  مشتقوهذا االسم   
الفينيقية ختتلف عنها فهي متيل اىل القسوة والقوة، وهي رفيقة بعل وزجته وأخته، قاتلت موت مـن  

 .)1( القمح قولِه بالنار وطحنته ودفنته يف حأن يطلق سراحه كما ترويه االساطري، مث شوت أجلِ
  

  عرفت عناة كربة حبها للدماء إذ كانـت تغتسـل بـدماء     للصيد واحلرب، وتذكر االساطري
اية كل معركة جتريها، مث أمرها زوج ليكشف هلـا سـر    ها بعل باجلنوح حنو السلمِضحاياها عند

  .)2(الطبيعة

  �F�Melqart�E: �ط������������ - �

يف قرطاجـة وـا اكتسـب     ، انتشرت عبادته)3(معبودا مشسيا عند الفينيقيني كان يف االصلِ  
،  )ملـك املدينـة  ( ملكريط ،ملوخ قرتوأصل امسه  ،)4(خصائص حبرية بعد أن انتقل عرب البحر غربا

، كما انه )5(كما أعترب يف العديد من املراجع حامي قرطاج جن قرطاجة، وان هو الدرع والشفيع
خلرية اليت توفر ا باآلهلة اأرتبط أيض و ،)6(رمز من رموز الذكورة املمثلة يف السماء والشمس والنهار

 .)8(الثراء وتوفريِ جارةالت وجناحِارة البح ةبط بينه وبني سالمور، )7(احلماية والرعاية للمتعبدين
  

     ظهرت أثار عبادته يف العديد منذ القـرن   من املراكز الغربية، كقادش حيث بين له معبد خاص
هو املعبود األساسي يف قرطاجة، وقد قـدمت   ملقرط ح الباحثون أنيرج، و)9(الثاين عشر قبل امليالد

كما بقيت قرطاجـة تقـدم   )،مولـك ) أو (مولوخ(م اسله أضاحي بشرية من األطفال الصغار حتت 
ا همكوسا��0ر.)10(ورامة ملعبده األساسي يف مدينة ص �  )21(أ*[

أن سكان قرطاجـة حـني    نت العديد من الروايات)، فقد بيامللك الرهيب( ويعين ذلك االسم      
م أمر ما يف جتارة أو حرب أو غريمه يضيقون بأبكارِا يضحتتم هذه التضـحية  األطفال، وم من ه

                                                           

�اس ا���اح ( - 1P1985ر
[7$ .N� (، رة، د��7: ط�f�5ا�2+! وا Gpوأ &W*=�   312دار $Kء ا�2+!، ص  ،10ا��5ه& ا�
2 - ) G$.g 2ي�
��� ا��
��، ص2001ا���  . 141- 138ص ) ا�

3 - Dussaud R (1947) «Astarté, Pontos, Baal», paris: CRAI,p172. 
�ان  - 4<�2�;� ���� )1990،&�Xا%زار &�/�
bا� &P�/�  .214ص ) �0� وا�7�ق ا%د*3 ا�'2+1، ا%���2ر+&: دار ا�

5  -  Lipinski E (1995) op.cit, p227. 
6 - ) -�F qا ��g1992ط،��آ. ا�/#��ب، دار ا�2را�
ت ا�/#��& وا�N� ا�P 3و�& ا5و���& ا�/
X�  .140، ص1) -
7 -  
ج ا���*�&،1999(��ر*�& ا�7
ذ�X�- ( :l*�	 ص،/�
bا� ��294�آ. ا��7.  

8 - Fabrice Léomy (1994) op.cit, p85. 
9 - ���	 s[�Pآ��� ��+ )1988،&����ا�#l ا�7�ق: ا��f�/& ا�/X ، 
�*
 ا��P &�'���(رة ا�
  .104، ص1ط ) ا�;:

10 - ) !�
;��� ا��
��، ص1981$0)�ر �;�2 ا�� ا���  . 145) ا�
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ـ   حبرقهم تقربا له،كما حدث يف حصار حيـث ضـحى    )ق.م 310-307( مياقرطاجة بـني ع
  .)1(القرطاجيون مئتا غالم من أرقى األسرات

  

  

  

   

  

  

  

  

  

                                                           

1 -  2��ان�;<� ���� )1990،��
�� ا����  .215ص ) ا�

�F21ا��0رةE�9.��ل�Hو��@
�!=�I�>��?ط���"��2�K�

�$��  

www.phéniciens.com 



Wא�������	
��א���������א����������א������א���א�����دو$�#�"!�א� �  

 

 

81 

  FAshmonE :�ن�����������- �

الـيت تعـين   Smn) شـيم مشتق من ( ، وامسه)1( يف صيدا حةوالص امشون بأنه اله الطبعرف  
، بعد االنتقال اىل الساحل الغريب للبحر االبيض املتوسط أصبح هذا االله املعبـود  )2(االسم األعظم

وقد ربط العديد من  ،)3(األكثر قوة وانتشارا يف قرطاجة وباقي املراكز، ولعله قد فاق املعبود ملقرط
اسـم  )1500(عن  ال يقل، إذ أحصى الباحثون ما )4(مواطين قرطاجة امسائهم به كـ"عبد أمشون"

وهو دليل علـى سـعة   ،  )ملقرط) و(عبد ملقرط) اليت تعين (بيد ملقرطمن هذا التركيب كـ(بد 
شـري  كما ت لبناء املدينةمنذ الفترة األوىل  )Byrsa(، لذلك شيد له معبد يف بريصة انتشار هذا االله

اليه املصادر النقائ5(ية ش(.  

� -���������������� : FAstarteE  

 من أكثرِ وهي عشتروت،عشتار أو ا تسمى أيض اهلة اخلصوبة زوجـة   ،)6(ينيقينيشهرة لدى الف
 والربيـع  ب واالخصـابِ وهي اهلة احلُ عشتروتاجلمع  التوراة بصيغة وردت يفاالله األب إيل، 

 " واألمو" "سيدة االهلـة " و"سيدة السماء"ـك ، عرفت بالعديد من األلقابِوسيدة احلب االباحي
ا اىل جتديد أساس املقدس الذي هدف وارتبط امسها أيضا مبمارسة طقوس البغاِء، )7("إيالتو" " وأيلة"

8(ينيقي، كما ربط بينها وبني احلرب والصيدالنسل الف(، هو املعبد الرئيسي يف مدينـة   هاوكان معبد
اىل احنـاءٍِ   مة الفينيقيون معهمحلها البحارالفينيقي ، بل  لِر عبادا يف الساحهذا ومل تقتص ،)9(صور

ا مبصر، قُ متفرقة من العامل القدمي، فانتشرتر  (.)10(ربص، صقلية وقرطاجـة عباد�m0ا� �m]*22أ-

23(  

  

  

 
                                                           

1 - Contenau G (1960) op.cit,  p62. 
2 - Lipinski E (1992) Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, édit Brepols, p127. 

�ان - 3<� ���� 2�;� )1990،��
�� ا����  .215- 214ص ص ) ا�

ج، )1981( �
د��! ه�رس ��
دان - 4X�- O+ر
�وت: ط  	�� ،s�
�& ا��اه�1 ���  .65، ���7رات $�+2ات،ص1	
5 - E+��ا*��ا دوآP )1994،��
�� ا����  .114ص ) ا�

6 - Dussaud R (1937) les découvertes de Ras-Shamra  (Ugarit et l’ancien testament),paris: p7. 
�2ي - 7
��� ا��
��، ص صG$.g )2001 ا���  .117- 115) ا�

ه� م ( &ا�7
ذ� ب  - 8X1999ص ،��
�� ا����  .296) ا�

9 - CIS,I,3779. 

$& وا��7�، ص$1970�ب �/! ( - 10�f#� ق�7��وت: دار ا��� ،
�'���P ة�d
U ر�p (154.  
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رلF �##+��P )1990( ،��
�� ا���� 124ص ا�
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 هـا نفوذ تقوية أجل من ها،صفات وا، واشركُأو ثالثيات يف ثنائيات متهِهالفينيقون بني ال عمجو  

 ،2)(عشـتارت  أمشـون و )1( سيد ملقرت ركبة من مثل:اهلة م هورنتج عن هذه العملية ظُف ،وقدرا
من االهلةما الكثري وغريه.  

  رأينا أن نكتفي يف هذا اجلزء من البحث بإستعراض أهم االلشري هة اليت عرفها القرطاجيون، ون
و ، إله السموات "بعل شامني، و")3(رعدوال إله الربقِ (Rechef) " رشفهنا اىل اهلة أقل أمهية مثَّلها "

 "إيـدير  بعل "و ية ومبشر املطراىل "داغون" اله ااري املائ باألضافة ،)4( اله الزراعة والطبيعة "أدون"
إلا اخر لالذي جعل منه بعض الباحثني امس5(ونله بعل مح( .    

  

  

  

                                                           

1 - CIS ,I,256 . 
2 - CIS, I, 245. 
3 - Contenau G (1960) op.cit, pp110-111; Lipinski E (1995) op.cit, p179. 

4 - ) !�
;��� ا��
��، ص ص1981$0)�ر �;�2 ا�� ا���  . 146 -145) ا�
5 - ��N02 ا��;� 1*
L )2005(  ،��
�� ا����  . 95ص ا�

.��ل� )24ا��0رة(
�!3$�2�K��Hو�Nא��F�

��  א�����

 E+��ا*��ا دوآP)1994 (

��
�� ا����.19، صا�  
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     كما تأثر القرطاجيون بعبادات غريهم من الشعوب اليت جاور  وها، فتبنـوا اهلتـه وها م وعبـد
ايزيس صرية االهلة املاالهلة جند  ها، ومن بني هذهد وقرنوا امساء أبنائهم بامسائوأقاموا على شرفها املعابِ

)Isis( ُالزواج راعية)(حتحور، االهلة )1Hathor( ُاملوتى إهلة)2(بس  هةا االه، وجند أيض)Bes(ةحامي 
3(الغناء ةل وحمباحلوام(.  

يني ان القرطـاجِ  ال اىل قرطاجة بعد اعتقاددخأُذان كوري، اللَّ يقية جند دمييتر وومن االهلة االغرِ     
مهلكون قد سبب معبده 4(وزةما يف سرياكُب غضبهما بعد أن(.  

الـيت مت   شت النقـائ وذكر ،الكثرية ألهلتهمعديدة ون معابد قرطاجياملقابر شيد ال بِوإىل جانِ    
دن البونية ل املٌيف كام ، وأشار املؤرخون اىل أا انتشرتملقرطو  أمشون، عشتارتمعبد  العثور عليها

الساحمث انتقلت تدرجييا اىل ، )5(ولية كصالمبلالداخ حىت وصلت اىل سريتا أين ع  ثر علـى معبـد 
املعابد جند  هذه ا لتقليد فينيقي شرقي، من أمثلةإتباع ما بنيت املعابد يف أمكنة عالية وعادةً ،)6(احلفرة

  .)7(على مدينة قرطاجة ي بين على مرتفع يشرفون الذمعبد االله أمشُ

، وهي فضـاءات مقدسـة   )*Tophet(ت اعرفت املعابد القرطاجية ثالثة أنواع أشهرها التوف     
، )8(أو طـني  ها عن اخلارج سوى  جدار صغري من حجرٍال يفصلُال سقف هلا، مفتوحة على الفضاء

، وبـه أيضـا   )بتيـل (االله  ني يعتقد اما مسكنمذبح به حجر أو حجرين مقدسيتوسط التوفات 
تـدعى   فخاريـة  تشعل فيه نار كبرية حترق فيها األضاحي، وتدفن باملكان بقاياها يف جرارأخدود 
�  )9(األجاجنيm]*ا)   G�m718ا�(، تعلوها أنصاب تبني املضحي وطلبهمٍ، وعادة ما أرفقت البقايا بتمائ 
  .  )10(ليوح ومتاثيلٍ

                                                           

1 - CIS, I, 241,2098.   
2 - )��N02 ا��;� 1*
L2005ص ،��
�� ا����  .84) ا�
3- �f�P 2�;� )1999 t��5ا �
ج، 	�*l: ���7رات ا��;X�- 1�
$ P ف وا��0رة�   .311(أ��w)، ص ا��]��v) ا�;

4 - Diodore de Sicile,XIV,77. 
5 - ) E+��ا*��ا دوآP1994 ص ص ،��
�� ا����  .223-  222) ا�

6 - Berthier A & Charlier AR(1955) op.cit. 
�� ا��
��، ص1981( �
د��! ه�رس ��
دان - 7�� .67) ا�

ت:  - *P�[ا� »tophet «  ت
P

ل ه`ا ا��z#f0 �/2 اآ]7��ا*» �K0�  »Salammbô�� 1921إ*]7� ا�]/�$ E#pأ،  )tpt( 

�ب (��! ه���م) - G/� ف�F 3#$ ل
(X5ا 
<�P 2م'+ �ة ا�]�b�  �)#��f! ا�;
��&، ا*[�: Ben Hinnomو+/� ا�)�ن أو ا�
Mohammed Ali A (2010) Réinterprétation de l’iconographie votive géométrique carthaginoise à 
travers une approche transdisciplinaire le « duo céleste », le losange, l’« idole-bouteille  le « signe de 
Tinnit » et l’étendard. (VIIe/VIe – IIe s. av. J.-C.) Thèse ,«du grade académique de Docteur en 
Histoire, art et archéologie, Université libre de  Bruxelles, p13.  
8 - Diodore, XX, 14. 


ن -9 ����
رل ا*2ري F )1969( ص ،��
�� ا����     .121ا�
10 - Fantar MH(1977) op.cit, p299. 
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      األثرية تدلٌ االكتشافات املُي احليوانية على تقدمي األضاح واألغنـام والبقـر    زِعتادة مثل املـاع
 اكم ،)1(ونه كقربان ألهلتهماخلرتير و ال يستخدم كانوا يتجنبون آكل حلمهم لكن ،والغزال كقرابني

قدم القرطاجيون أطفالهم كأضاحي يف هذه التوفاتـ   خربيةامل نت التحاليلُ، فقد بي ه أن مـا احتوت
أو  وا حول حيـاة ني اختلفٌلكن املؤرخ احليوانات، اىل عظامِ باإلضافةاألجاجني كان عظاما بشرية 

أو ولدوا  صغرية ماتوا يف سنٍّ وا بأوالديني قربننهم من يرى أن القرطاجِفم وت الطفل املضحى به،م
  .)2(ميتنيأصال 

      م قدموا أطفاهلم أحياءا باعتبارهم أهم القرابني اىل املذبحومعلى أمل إرضـاء   نهم من يرى أ
ويستدلون على ذلك بوجود مصادر مادية دلت على أـم مل يسـمحوا ألوليـاء     اهلتهم الغاضبة،

بدأ أغنياء القرطاجيني منذ القرن اخلامس قبل املـيالد  ، )3(رسة تلك الطقوسالضحية بالبكاء أثناء مما
أشتروهم من أبناء الفقراء أو من ي، واستبدلوهم بأطفال هم كأضاحون تدرجييا عن تقدمي أبكارِليتخ

قبل امليالد بأخرى حيوانية أكثرهـا   عِ، مث عوضت األضاحي البشرية منذ القرن الرابِ)4(أبناء عبيدهم
ضاحي احليوانية الـيت  األ الّإك الوقت الكباش، ومل تستقبل التوفات بقرطاجة منذ ذلقرابني انتشارا 

فتها املصادر النقائشية باسم عرورلومخٌم )Molokhmor( )5(.  

جعل العديد من الكتاب القدماء واحملدثني يهامجون الديانة القرطاجيـة   باألطفالِ إن التضحيةَ      
ويصفوا باهلمجية والوحشية، بل أهلم ذلك بعضا من كتام ليؤلفوا روايـات مليئـة باملغالطـات    

قـوهلم أمـام   يفقـدون ع  ،رِوال مشاع قلوبٍ التارخيية، اليت جتعل من يقرأها يرى أن الفينيقيني بال
الطلبات الدموية غري املنتهية ألهلهم.ت  

       فقد اما املعابد ا  اهتمُارتدوا عند إقامـة  يف عائلتهممهنتهم ون عرفوا بتوارث كهنة متفرغ ،
 شـالٌ  عادةً االحتفاالت الدينية مالبس مميزة مؤلفة من قبعة ذات شكل اسطواين ورداء طويل، يزينه

6(معدين مثني مزركش على الكتف األيسر مع ربط الشعر برباط(بإشـراف كـبريٍ   ، وتتم الطقوس 
الكهنة الذي يعد أعلى مرتبة دينية باملعبد، يساعده العديد من الكهنة املخلصني م ّين وهبـوا  ن الـذ

                                                           


ر -  1�� ا�2+
*& ا�)���'�&«  ))1999 $�2ا�;G�:P |�( ا�P &+�
ر ا�/�ب ، »{
ه�ة اd5;�& ا��7Y~ &#b� 41-31 ص ، ص21ا�/2د.  
2 - Picard G F (1956) Carthage et l’archéologie contemporaine, Revue de paris, p109. 
3 - Février JG (1962) op.cit, p172.   


ن - 4����
رل ا*2ري F )1969ص ،��
�� ا����  .121) ا�
5 - Leglay M (1961) op.cit, p23. 

�2ي ( - 6
��� ) G$.g2001 ا���  . 243ص ،ا��
��ا�
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م خلدمة االهلة، يضاف اليهم عمال متطوعون أخرون يهتمون بالنظاحيا حاملصـابيِ  وإشـعالِ  فـة 
       .)1(والعزف

ربان حيوانا كان هذا القُ سوآءاهلم،  نظري خدمام كقوت القرابني ا منقسما كبري أخذ الكهنةُ      
ا جدا، متتع أعضائه بنفـوذ روحـي   الكهنويت يف قرطاجة منظم عام وكان ،)2(أو ماال أو أطعمة

 انتقادوالقرابني رغم ما وجه هلم من  كل ما له عالقة بالطقوسِ ومادي كبريين من خالل حتكمهم يف
ـ  Molk)(شديد بسبب إشرافهم على تقدمي األضحيات البشرية  ـ  يف القُ يس رون األوىل بعـد تأس

  .)3(متنوعة وغذائية بقرابني حيوانية ، قبل أن تعوض تدرجيياًقرطاجة

�دو$��:���������������א�������א�א� ������ Wא������א��

     شاع بني املتخصاملغربِ ني الغربيني يف تاريخِص القدمـا هـو إالّ    مي مقُولة أن تاريخ هذه البالد
نِتاج تعاقبِ تأثريات احلضارات األجنبية اليت وفدت على املنطقة واليت تشهد عليها أثارهـا املاديـة   

والوندالِ والبيزنطيني اليت جمدوها وجعلوه الرومان ا األرقـي، مـع   املختلفة، وباخلُصوص حضارات
احل تغافلهم ألهم التأثريات و أوضحها وهي تأثرياتالفينيقية . ضارة 

كما وصف املؤرخون الكالسيكيون التني أو اغريق سكان املغربِ القدمي باموعة البشرية غريِ      
حضـارات أجنبيـة    بل استقبلت بكل ارتياحٍ واليت ال متْلك ومل متْلك أي شيٍء من الثقافة، املنظمة،

ـ  )Nomade( – النوماد –لتطبع يف أذهاننا عن أسالفنا صورة  جاهزة ومشكلة، ل كأنـاسٍ  الرح
بدون زراعة ومدن حضرية وال قوانني حتكم لوا بعد اىل التحضر، أناسانتظـروا   هم،بدائيني مل يص

  .)4(قبل أن يتعلموا فالحة أراضيهم وزراعتها طويالً

بكثري، فرغم ن العالقات الفينيقية املغاربية عالقات وقتية عابرة، بل كانت أعمق من ذلك مل تكً      
أن العالقات املغاربية القرطاجية الباكرة عالقات ختلفة مل تفصل ضة، ذلك أن املصادر التارخيية املُغام

فيها واكتفت ببعض االشارات البسيطة، اليت وإال أن )5(وري عليهـا فت بغلبة الطابع األسـطُ ص ،
ملخلفات األثرية مادية أو كتابيـة الـيت   الفينيقيني واألهايل عاشوا ردحا من الزمن جنبا اىل جنب وا

رة، تدلُوجدت يف احملطات الفينيقية الليبية الباك للشـك أن الفينيقـيني واملغاربـة     جماالً مبا ال يدع
                                                           

1 -  Gsell S (1920) H.A.A.N, T4, paris: Hachette, p398. 
2 - ) E+��ا*��ا دوآP1996ص ،��
�� ا����  .145) ا�

��j د+��ف - 3Pو
، د��7: ���7رات دار $Kء ا�2+!، ج2000( آ��& 	�1 واآ�1 ا��
ز��	 ،&�  .393ص ،1ط ،2) ا�;:
رات ا�'2+

4 -Camps G (1975) op.cit, p1. 
 -5 2�
*1 (ا��;L ��N02005( ،��
�� ا����  .56ص ا�
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القدماء كانوا يعيشون يف مكان واحدحىت أن أغلب ، يف التفريق بـني   بالغةً جيدون صعوبةً الباحثني
ما.مخلفا    

1� J �
����� א!���� : א

أصـلهم  رجحـوا   نيأن املـؤرخ ول الفينيقيني أص نا اىلالتمهيدي عند تطرق رأينا يف الفصلِ       
ـ )1(السامي منطقـة   ن، ورغم أن االنثروبولوجيني اعتمادا على البقايا املادية أكدوا أن االنسان قطَ

 اكتشـافات  بعد ،)2( القدمي األسفل)(منذ العصر احلجري  املغرب القدمي منذ عصور ما قبل التاريخ
 يف جبـد  بـالتفكري  وهو مسح ،) جبل إيغود باملغرب االقصى(أرحود جبل يف نياندرتال إنسان أوائل
ثني من يعتقد يف انتساب النوميـديني  ناك من الباحإال أن ه ،)3(للمغاريب القدمي إلنسان احمللي األصل

إىل املغرب عـن طريـق    واوصلُ هموأن ي،الشرق مهِبأصلوكان يعتقد ملدة طويلة لألصول السامية، 
ونسياجلنوب الت ديزانج( جيان، فـ اجلزيرة العربية قادمني من شبه J.Desanges( تاريخ يف املختص 

�                «:القدمي يقول إفريقياm�$ &mUK�
�- )m�Gm �2ا+m& ا�- 
m<*ّإ Vm�U 
mأورو� !m� &mP
'Wا� �`mت هZm	 1m�

    &�-�mF 
m<*أ !ّm]3 ا�m#$ G�;+ 

+� �! وإ�p 3'#�&. وه�
ك �:�إليـه   أشـار وهذا ما  ، )4(»ا�
أن منطقة مشال افريقيا كانت مسـرحا ملـد    بينوا الذين -ابن خلدون-كـ  مؤرخو احلقبة الوسطية

ـ  الذي محل يف أحـد  ، هذا املد)5(السنني االف تبشري من شبه اجلزيرة العربية منذ عشرا ه فترات
 وميديون .نهم الندماء وماملغاربة القُ

     كما أدرج اللغويون اللغة الليبية القدمية ضمن عائلة  اللغات احلاميـة  و أشـارت   ،)6(السـامية
املصادر الكتابية اىل أن النوميديني زمن القديس اوغسطني كانوا دائما يرد بـوين حنـن    ون بلسـان

  .)7(وهلمسألون عن أصعندما ي كنعانيون

أرض اجلزيـرة   وميديون أنفسهم أقاربا للقرطاجيني، أرغمهم جفاففقد أعترب الن ،ما سبق ولكلُ    
رحال حبثا عن موطن جديد أكثر غىن، فتركُعلى التم يف مشالِوا أبناء عم ومتهم والتقوا يـا،  افريق

  الدينية بينهما .   و سهل نقل التأثريات فامتزج الشعبانُ
                                                           

1- Gd
P �� ا��
��، ص2004( وه�i أ���  .15) ا�
2 - ) 1*
L ��N02 ا���ب ا�'2+1، $�! �#�#&: دار ا�>2ى �7�#�، ص�2003;N� �Kد ا�P O+ر

رات �
 -�G ا�]:U5) ��ا-� و.  
 ك ( - 3� 1982إ��اه�P O+ر
�: ا�7�آ& ) 	�>��U 2ل �
 -�G ا�]aا.bا� ،E2 ��ر���Fو ر [��F ��2 ا���7;� &���	 ،�aا.bا�

7�#� وا�]�ز+�، ص� &��X77ا��.  

ن د+.ا*� ( - 4<���� ا��
��، ص1985��  . 432) ا�

ن ا5آ��، 1971ا�! g#2ون ( -5f#ه1 �! ذوي ا���p
� و�! $��
ر ا�/�ب وا�/1b و ا���gوأ ��e2أ وا�[��) ا�/�� ود+�ان ا�

، ج���وت: *
  .113، ص6دار ا��]
ب ا�#��

رك (د.ت) 	
ر - 6�� #���وت: ج+ا��� ،V+2;ا�'2+1 وا� �aا.bا� O1دار ،�K�%ب ا�N117، د.ط، ص ا�.  

7 - Gautier EF (1952) op.cit, p78 ؛Benabou. M (1976) op.cit ,p 483. 
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، قوط قرطاجةسالثانية ق. م اىل  ) الطويلة من اية األلفالقرطاجيني( ولعبت مدة بقاء الفينيقيني    
د الفينيقي ، فكما رأينا سابقا فقد بدأ التواج)1(واليت قاربت األلف سنة دورها يف عملية التأثري الديين

األطلسية للمغـرب   السواحلِعلى  )ق.م1110(وس حوايل ليكس حمطة افريقيا منذ تأسيسِ يف مشالِ
 ةٌ، وهـي مـد  )2( )ق.م146( ملدينة قرطاج سنة االفريقي سكيبيوناألقصى حاليا، وصوال اىل تدمري 

وأمثر ذلك عقائـد  شهدت تعايش النوميديني والقرطاجيني جنبا اىل جنب يف رقعة جغرافية واحدة ،
وطقوس مشتركة . دينية 


�א$��#�د�  -2�����  :א

علـى طـول    يف مرحلة االرتياد البـاكر جتارية  سوا حمطاتاالشارة اىل أن الفينيقيني أسسبق      
اىل  اها أمهية اسـتراتيجي اىل ايبرييا، مث حتولت أكثر السواحل الغربية للبحر االبيض املتوسط وصوالً

تضـمن املقايضـة    احملطات هذهِوقد كانت ، )3(مستوطنات دائمة تدفق اليها الفينيقيون من الشرق
  .)4(دماءبينهم وبني املغاربة القُ التجاريةَ

منذ القـرن  شواطئ مشال افريقيا  وا علىنزلُيني الذين ينيقبالتجار الف ب املغاربة القدماءرحفقد      
ـ   ،)5(االقتصادية التجارية البحتة ألهدافهمنظرا الثاين عشر بل امليالد  ـ وبـدأوا يتجمع رادى ون فُ

علـى  وخامات املعادن،  وترب الذهبكاجللود حول مراكز التبادل حاملني سلعهم احمللية  ومجاعات
 أيضا،  ورمبا قايض الفينيقيون متاثيل اهلتهم ،يةجاجواين الزاألأمل مقايضتها بالعطور وأدوات الزينة و

مـا كـانوا مهـتمني     راضي والتوسع بقدرِاأل ن مل يكن اهتمامهم منصبا بكسبِيالوافد هؤالءأما 
بسيطة  وىل تبىن مبواد بناٍءلذلك فقد كانت حمطام األ ،)6(من حيث أتوا مث العودة ،بالتبادل التجاري

7(سكاالتإا قاوم العوامل الطبيعية القاسية مسيت كما رأينا سابقًال ت(.  

                                                           

1 - Gautier EF (1952) ibid. p114. 
2 - ) 1*
L ��N02 ا���� ا��
��، ص) �2003;��  .100- 88ا�
3 - ،E�(* 57ص.  
 ا�)G0 ا�]�>�2ي. -4P &:+
'�
 ورد $! ا�� �  ا*[

5 - Gsell S (1921) H.A.A.N, T1, p380. 
6 -  ibid, pp. 469 -509 . 

7 -  !$ ��� 
� �
%تا*[��� ا�)G0 ا�]�>�2ي اP.  
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 ،)1(غ سفنهميعاملة حملية ساعدم يف شحن وتفر وا يداًقد استخدم نيالفينيقيأن  حِومن الراجِ      
االنظار لتبدأ بذلك أوىل التأثريات  ا دينية يف حضور املغاربة أو قد اختلس هؤالِءطقوس وامارسكما 

الدينية يف هذه الفترة، رغم عدم وجود مادية أو كتابية تربهن ذلك .   رٍمصاد  

      استغل النهم وميديون موقع بالد املمتاز الذي يربط  بـالد   الصـحراء   السـودان وجنـوب
الذي حيمل سلع الفينيقيني اىل دواخل افريقيا وسلع هـذه   التجاري يطدور الوس ، فأدوا)2(بالساحل

ورمبا دفعت هذه العملية التجاريـة املرحبـة    ،)3(التجارية األخرية اىل السواحل أين انشأت احملطات
على الطرق الربيـة، وذلـك إن    املغاربة برا قصد التعرف صاحبةالفينيقيني اىل مبعضا من املغامرين 

 م وقتـاً مثل هذا يستلزِ حدث فعال فهو يدفعنا اىل االعتقاد حبدوث تأثري ديين مباشر، خاصة أن تنقالً
  .د جديدةم عقائطويال يكفي لتعلُ

ضـريبة   عِقبل الفينيقيون دفْ ،)ق.م814(قرطاجة يف اية القرن التاسع قبل امليالد بعد تأسيسِ      
يبني لنا وجـود   لوكوهو س ،)4(سنوية للمغاربة القدماء أصحاب األرض اليت أسست عليها قرطاجة

اقتصادية فينيقية مغاربيـة،  اتصاالت   ـ    ورمبـا تصـادف ـ يـوم تقـدميها ملبع ري احمللـي  وثي األم
بعد ذلك  واجعريلروا ا ون وتأثّدينية، الحظها احمللي اليسار لطقوسٍ تأدية أتباعِ )Hairbas(هيارباص
   .البونية اجلديدة يف وضع أسس املعتقدات الدينية  واسامهي، ووهم مطلعني عليها األم همإىل بالد

قرطاجة حمطـات  كما زاد عدد احملطات التجارية بتأسيس  ،رت مدينة قرطاجةمبرور الزمن كبو     
وأصـبحت   وزاد عدد األهايل الساكنني حوهلا،يف مشال إفريقيا  جديدة على طول السواحل املغاربية

شراكة زراعية فينيقية مغاربية علـى  كبدأت  ،العالقات االقتصادية بني الطرفني أكثر تنوعا واجيابية
وصبة املوجطول األراضي اخلدة يف رأس بونة وسوصوالً للجزائري هول الشمال الشرق  لِاىل سـواح 
ـ ذل ؤكدما يورد يBasset-R( (إذ أن رونيه باسيه  ،)5(املغرب االطلسية  ه:ك يف قول» ...  �m�[/	و

          ،&�m7Uة و�bm7آ 
'�
m� )mP�$ m[ا� &m*�[+.�

ء �m�[$%ا &m�(1 آ�<[m�#$ 2'P ،����#� &ً���
ج �X�-

�وآ�)��اج ا�.+( ��>
، آe[�دة        ا�)���'��ن$#1  & ا�m��� 1<#�m- )m*
 آm[ا� !�m[ا� &m$زرا ���ا��

  &m$زرا !P 
���
*&، و$#��ه1 $���ة و�7U& أ+:
، و$#��ه1 زرا$& ا����& وا�b7ب آ�N��
�

��W�� ا�b76(» ...ا�(. 

                                                           

1 - Piganiol A (1957) op.cit, p816. 
2 - Warmington BH (1959) op.cit, p77. 
3 - Justin, 18,20. 
4 - Cintas P (1970) op.cit, p11.  
5 - ibid, p12-19. 
6 - Basset R (1921) op.cit, p340. 
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ظهـرت  و  ،)1(من خربة جريام القرطاجيني ون املغاربة القدماء بذلك السباقني لالستفادةليكُ       
 هاالفينيقي وبـذر  هاأرض حرث ،)Maktaris()2( "مكثّر" و )Dougga( "دوقة"مدن بونية مثل 
ينهم كلُموا قرابِاملغاريب، وقد د عليهحسب ما تعو .  

  

يف قرطاجة وهدرموت وليكسوس على صـور لـثريان   النذرية  ثر يف بعضٍ من األنصابِع فقد    
 و ،دينيا ه يف األرضِالفينيقي بشريكر على تأثّ وهو دليلُ ،)3(وكباش حتمل بني قروا قرص الشمس

أو  احملراث ومان على مقبضِحبة الر فأخذ عنه بعض العقائد الزراعية،كشق أيضاقلد املغاريب شريكه 
 وهي عـادةٌ  ةتفاؤال بأن سنابل احلبة املبذورة ستأيت بعدد حبات الرمان دفنها يف أول خط للحرث،

ع وطبائ ، مث أضفى عليها مميزاتاهلتهفأصبح يضحي ويقربن لنفس ، )4(مستمدة من الثقافة القرطاجية
ويف ذلك إشارةٌ ها،اهلته احمللية وقرن بني أمسائ اىل تعايش املعتقدات همـا، ية وامتزاجِاملغاربية والفينيق 

Tanit-B’nBaal) بين بعل -تانيتو (Baal-Hammon) محون -كبعل ) ـ  مـا وه  لـذان ال اناالهل
 . نا هذامهما من حبث ا حيزاُمسنخصص هل

       جديدةً كما نقل الفينيقيون اىل املغاربة القدماء تقنيات اخلـزف، فـتعلم هـؤالء     يف صناعة
استعمال الدوالب، كما طوروا الرسوم اليت كانوا يشكلوا على االواين الفخارية، وأدخلوا علـى  

ا عـن  ورأكثر مجاال، وكثري هي االواين اليت محلت ص )5(رسومهم البسيطة األوىل أشكاال هندسية 
شرقية، قلّ اهلة فينيقيةدها املغاربة مث أصبحا وا يعبدتدرجيِوـ  يا، وكثرية هي ورشات ار صناعة الفخ
اليت عمل فيها املغاريب والفا اىل جنب، وكلُينيقي جنب واحد منهما يدعوا اهلته جارتـه،  اىل رعاية ت

  .)6(ليتأثر الواحد منهما باألخر مث ميزجا بني اهلتهما ويشتركا يف تقديسها

توسعت على حساا قرطاجة يف  داخلية حتمل نفس التأثري،اىل جانب املدن السابقة جند مدنا        
 ذلك سريتا مثالٌ ،)7( )ق.م480(بعد معركة هيمريا قلية رته يف صض ما خِسلتعو ،ليةالداخ االقاليمِ

)Cirta( اليت حتمل امسا لكنها متشعبةٌا سامي مكومادسونية، و بالثقافة الب )Macomades(  (تيبازة)
 .   (قاملة) )Calama( كاملا و

                                                           

1 -  Diodore ,XX VIII.4. 
2 - Picard G (1957) Civitas Mactaritani ,dans « Karthago » ,VIII. 

3 - ) 1*
L ��N02 ا���� ا��
��، ص�2005;��  .58) ا�
4 - Basset R (1921) op.cit, p340. 
5 - Camps G (1961) op.cit, p95. 
6 - Albertini E (1988) op.cit, p43. 
7 - La payer G & Pellegrin A (1946) op.cit, p.96 
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االثار  إذ تتناقص ،فيها اأكثر وضوح هة الشرقية كانت التأثرياتأن املدن الواقعة يف اجل يالحظُ ما   
ة كلما اجتهنا غرب قرطاجة . املادي   

إذن فاملُدن اليت نشأت من الشراكة االقتصادية الفينيقية املغاربية، سوآءا كانت ساحلية أو داخلية     
فكلها اُعتربت مراكزاً حقيقية ملـيالد الثقافـة    و سوآءا محلت امسا حمليا أو فينيقيا، قرى صغرية،أو 

وها علـى  هم اليت أنشـأُ ني على أنفسهم يف مستوطناتنغلقذلك أن الفينيقيني مل يعيشوا م ،)1(البونية
السالقدمي لكنهم اختلطوا بالسكان احملليني عندما استخدموهم كعمال يف  املغربِ احل الشمايل لبالد

ـ أمـا ر  املالئمة اليت سهلت لألهايل اقتباسِ ، لذلك هيأت الظروف)2(العديد من املهن ن دوه يف املُ
  .الفينيقية اليت عملوا ا

 انتقـال العـادات   أسبابِ يني فيها من أهمِهايل والفينيقل بني األاحلاص التجاري لتبادلُاكان و     
اجلنائزية واالهلة وغريمها من املعتقدات ـاورة   آلخر، خاصةً الدينية من طرفيف االقاليم الشرقية ا

لقرطاجة أين يكثر عدد القبور واحتواء  القبور على فخاريات دقيقـة الصـنع    ،)3(هاوتتعدد أنواع
 .والتعايشِ على االستقرارِ اخر ف دليلٌومليئة بالزخارِ

3� J ��PG א������Wא� � �

     فـرغم   التارخيية اىل إعطاء صورة عدائية لعالقات النوميديني بقرطاجـة،  نصوصِال متيل أغلب
لكـن   ،)4(رأيناه سابقا )ق.م 310(وكليس يف ف يلماص مع أغاثُوجود فترات من الصراع كتحالُ

، ذلك ألن االهايل مثلـوا منـذ   خاصة و ظروف خاصة مل يكن دائما بل كان يف فترات هذا العداَء
التصدي لرغبة داريوس االسربطي يف تأسيس مستوطنة قرب طرابلس يف أواخر القرن السادس قبـل  

يف  روا اليت جرتح يف أغلبِ قرطاج بِثابتا اىل جانِا عسكريامليالد اىل احلرب البونية الثالثة طرفا 
  .)5(اافريقيا أيض لِصقلية وسردينيا وايبرييا وايطاليا وبشما

و  للقرطـاجيني،  من الفترات ا عسكريني يف فترةالنوميدية حلفاًء زعماء القبائل أغلب كان فقد     
يؤكد أن اجليـوش الـيت    )Polybe(بوليبفهذا ، )6( ا كبريا من جيوش قرطاجةل رعاياهم جزًءشكَّ

                                                           

1 - Camps G (1975) op.cit, p6. 

ن - 2����
رل ا*2ري F )1969(  ��
�� ا����  .99 -98ص ص  ،ا�

3 - Camps G (1961) op.cit, p188. 
4 - Diodore de Sicile, XV - 24.  


ه� م ( - 5X ب و �� ا��
��،   )1999ا�7
ذ���  ا�
6 - Desange J (1978) Recherches  sur l’activité des Méditerranées aux confins de l’Afrique, Diffusion 
de Boccard, p IX. 
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تظهر عالقـات  و ،)1(النوميديني حاربت ا قرطاجة يف حروا املختلفة كان  معظمها مشكال من
يف الصداقة بني صفاقس ملك نوميديا الغربية وبـني قرطاجـة ضـد     أوىل من جهةالتحالف هذه 

2(مع ماسينيسا  ماسينيسا وروما، بعد ان كانت قرطاجة يف حتالف(، ومن جهة ثانية األمـراءِ  دعم 
 ورينالفرسان املشـه  و بالفيلة احلربية وباجلنود املشاة و كبرية،بفرق عسكرية  قرطاجة النوميديون

الذي  ، وهو العام)ق.م 218( اثنا عشر ألف جندي اية عام وا اىل حدودوصلُ ،)3(بالشدة واالقدام
وصلت فيه جيوش البو بعل سهلحن )PÔ( ِأثناء احلرب البونية الثانية )4(.  

ويف هذه الصدد ميكننا أن نربز العديد من احلروب اليت شـارك فيهـا النوميـديون خدمـة            
أشـركت   االغريقية اليت شكلت حاجزا مينع اتصاهلا بشرقي املتوسـط  لصد التوسعاتلقرطاجة، ف

بكورسـيكا سـنة    )Alalia(أالليـا كمعركـة   ،ضد االغريق كثريةيف معارك  قرطاجة النوميديني
ـ  وقف الزحف اىل إضافةً )ق.م 480(يف سنة  )Himère(بصقلية هيمريا ، وق.م535 يف  ياإلغريق

  . )Cyrène()5(اقليم برقة 

    بعد معركة هق.م480(ريا يم( خسرت قرطاجة أغلب مستعمراتا يف صقليةه، فغريت  سياسـتا ه
وتوسعت داخليـا علـى    ،)6(الضريبة اليت كانت تدفعها منذ نشأا وقطعت ا املغاربةهاجتاه حلفاِء

اليت قدرت مساحتها  توسكاثال اىل مقاطعة ري كمشن ،)7(حساب أراضيهم واحتلت كثريا من مدم
وقـد   ،)8(يقارب اخلمسني جتمعا سكنيا(قرى ومدن)  و تضم  ما ،)كلم مربع 3500-2500(بني 

ريات التـأث  لِيـة وتبـاد  بِالعناصر الفينيقية واملغارِ كان ذلك من أهم األسباب اليت سامهت يف التقاِء
بينهما، وذلك مفقد كان )ق.م 237-241(بني سنوات  ا ملا حدث بعد حرب املرتزقةشابه كثري ،

 على قيمـة النوميـديني يف جـيشِ    وهو دليلٌ (Mthos) ماتوسأحد قادة هذه احلرب حملي يدعى 
القرطاجي مهلكـار   قام القائد اجلند املرتزقة أنه بعد اية ثورةقلي ر ديودور الصيذكُ، و)9(قرطاجة

                                                           

1 - Polybe, III, 33,15. 
2 -   w�
  ا*[� ا�)G0 ا�]�>�2ي.�#�.+�U 2ل  ا�];

3 - Salluste, XVI, XVIII . 

رش ( - 4U دي
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ر+�e& ، ا�/2د ا��
دس  ص) �1992;�2 ا�>aا.bا� &/�
� ،
��
f+3 إ#$ G/��U &#�U 51 ص – 

60 .  
5 - Warmington BH (1959) op.cit,p53. 
6 - Picard G.C & Colette (1970) op.cit, p 89. 
7 - Decret F & Fantar MH (1981) op.cit, pp66-67. 


ه� م ( &ا�7
ذ� ب  - 8X1999 (،��
�� ا����  .205ص ا�
9 - Gsell S (1927  ) H.A.A.N T5, pp179 - 180. 
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ـ   م بذلك العديـد ليض ،)1(أراضي النوميديني بتوسيع أمالك قرطاجة غربا على حسابِ  ندمـن املُ
والقرى ويساهم يف نقل التأثريات القرطاجية . الدينية  

به حنبعل محلته الشـهرية   الذي خاض املقاتلني يف اجليشِ كان أحسنالبونية الثانية  أما يف احلربِ    
نوميديني، وكـان   وا يف اجليشِستة االف الفارس الذين كانالعظم وكان م ،)2( على ايطاليا مغاربة
رية ، وبعد معركة زاما الشهِينيا وبصورة مستمرة بالقرطاجِهؤالء حيتكون يومي)Zama( 201  ق.م

استغل امللك النماسينيسا بند احلق يف استعادة أراضي أجداده،يدي وم من املدن والقرى  فضم العديد
اليت كانت مفتأثروا باملعتقـدات  فيها  وثَكُممن رافقوه املُ تشبعة باحلضارة القرطاجية، و اختار بعض

عنـد   مجاعاتى أو ، فنقلوها فراد)3(جنائزية واهلة و بناءات ن قرابنياملختلفة، م الدينية القرطاجية
  هم األصلية .عودم اىل أوطانِ

أغلب  ة، احتل امللوك النوميديون وجريام املوروس ملدينة قرطاجاميليان سكيبيونتدمري  يف أعقابِ   
 الحـظ النوميـديون التطـور   املدن  هويف هذ، )4(املدن الساحلية القرطاجية وضموها اىل ممتلكام

ي الذي وصلته ارِاحلضقرطاجة، ومتت عملية مرور التأثريات القرطاجية.  

هم علـى  يف انفتاح ريِاىل التفك دافعاالقرطاجية  وشِالنوميدي املتكرر يف اجلي وراحلض إذن كان     
 يعودون ـا وحيملـونَ   ،احلضارة القرطاجية وخاصة الدين من معتقدات وعادات وطقوس و اهلة

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن اجلند املرتزقـة  ، )5( اىل مواطنهم تأثريها فيهم معهم عند العودة
لوم اىل ل هلم أخذ العديد من العوهو ما سه ة الفينيقية،غافريقيا القدماء قد تعلموا اللُ من أهايل مشالِ

بالدم اليها فانتشرتية وحـىت العمـران   ية والعسـكرِ بذلك النظم السياسية واالدارِ هم عند عود
الدينية واملعتقدات .  

  
  
  

4-   
�����  : א$&�%�� �א

                                                           

1 - Diodore,XX,10.3. 
2 - Tlatli SE (1978) op.cit, p282. 
3 - Slim M & autres (s.d)  op.cit, p110 . 
4 - Mahjuoubi S (s.d) op.cit, p103-106 . 

5 - Camps G (1987)  op.cit, p33 
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 ها النسب،حتالفات قوية أساسية النوميدمثيلتها و ةالقرطاجي يةبني الطبقة األرستقراطلقد أقيمت      
نقـل العـادات    إضافة اىل احللي والعطور الذي سهلبني الطرفني  الزواج املختلطَ وذلك عن طريقِ

ومل يقتصر هذا الزواج على طبقة بعينها، بـل   ،)1(ألخر بٍمن جانِ واالهلة والتقاليد الدينية واجلنائزية
  الشـعبني القرطـاجي و    مشل مجيع الطبقات من العامة واألرستقراطيني، وأدى ذلـك اىل امتـزاج

  للمعتقدات بني اجلانبني . وسلسٍ النوميدي ومهد الطريق النتقال سهلٍ

ـ أبـاألمري   شري اليه سابقا عند رفض مؤسسة قرطاجـة اليسـار الـزواجِ   رغم ما أٌ      2(اصيرب( 

)Yarbas( ، النسب بني النوميديني والقرطاجيني، إال أنه بعد هذه احلادثة جرت العديد من حاالت 
ومن أمثلة هذا الزواج ذكرت لنا  ،)3( نوميدية)-وهو ما تشهد عليه أمساء االبناء املزدوجة ( قرطاجية

هـي   )Oezalece( أوزالسنماسينيسا فزوجة عم امللك النوميدي  كتب التاريخ العديد من األمثلة،
ـ نج احـدى ب كما أن ماسينيسـا نفسـه زو   ،)4(بعلالقائد القرطاجي املشهور حن ةابن اتألحـد   ه

وقد وعـد   ،)Adherbal( )5(وقد نتج عن هذا الزواج ابن مسي أذربعل القرطاجيني األرستقراطيني،
سياسـية   العتبـارات  مل يتم خدمةً هلكن زواجSophonisbe( ("هسوفونزبهو باألمرية القرطاجية "

بتزوجييه احدى بناتـه اثنـاء    نارافاس دقد وعHamilcar( ( محلقار،كما أن حتالفات قرطاجة ختدم
  .)6(ةبعد أن قدم له يد املساعد حرب املرتزقة

     إذن دخلت العديد من الزوجات أزواجهـم مـن اجلانـب     النوميديات أو القرطاجيات بيوت
أن " األم مدرسة " فإننا لن ندع جماال للشك يف كوا نقلـت معتقـداا    منا بكوناألخر، وإذا سلَّ

زوجها تسهيالً وعلمتها اىل أبنائها أو مزجت بينها وبني معتقدات والتعايش. مِللتفاه  

      ا هلـم يف قرطاجـة أو يف   مع مرور الوقت أصبحت العديد من العائالت النوميدية متتلك أقارب
األسرية وأدت دورهـا   ، فكثرت الزيارات بني الطرفني وتوثقت العالقات)7(ة هلادن التابعأحدى املُ

وا فيهـا  ا من األمراء الذين عاشوا يف نوميديا تعلموتذكر لنا املصادر الكتابية بعض يف التأثري الديين،
ـ   ينيسا الذي عـاش جد ماسGaia( (قايا م كان ه، ولعل أشهرِولتهمفُأثناء طُ لَيف قرطاجـة وعم 

بنظامها السياسِلدوقا  ي عند حكمه)Dougga(يط القرطاجِ، حبمله للقب شوفه ي، كما تبعه حفيد

                                                           

1 - �K�bا� !�U��ـ )1980( $�2 ا�:�aا.bم،ا�
� ا�/aا.bا� O+ر

P&، ط1	'W54، ص4، دار ا�.  
2 - Justin , XVIII,6. 
3 - Gsell S (1920) H.A.A.N, T4, p 465- 466 . 
4 - Camps G (1975) op.cit, p5. 
5 - Bosquet GH (1974) les Berbères, France: presse universitaires, édit que sais-je ?, p34. 

6 -  2�Uا�ا*
��ون ( �#�g2007وا ،��
�� ا����  .258ص) ا�
7 - Basset R (1921) op.cit, p11. 
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كـان متشـبعا بالثقافـة البونيـة شـكال       -كامبس  حسب وصف -ماسينيسا الذي من بعده 
اليت أُنقـذت مـن    قِمن الوثائ العديدScipion-Emilien( (، لذلك  قدم له سكيبيون )1(ومضمونا

فساهم يف متدين الرببر، وأصبح النوميديون مدنيني كما  ،)2(احلرائق اليت اتت على مكتبات قرطاجة
ن اجلديدة نظاما دواستوحى من دساتري املدن الساحلية الفينيقية ما مكنه من منح املُ الحظ سترابون،

ا،بونيقي شفاطموا األيعتمد على حكام س )Suffètes()3(.  

االجتماعية اليت مشلت عالقات الزواج بـني القرطـاجيني    ما سبق نرى أن العالقات من كلِّ      
والنوميدين، إضافة اىل العالقات األسرية اليت نشأت فيما بعد يضاف اليها استقرار بعـض االمـراء   

ـ اليت  لِالنوميد يف قرطاجة أثناء طفولتهم،كانت من أهم العوام لٍعملت كناق  ال للمعـارف  دينيـة
  البونية الوليدة. بناء احلضارة وسامهت مسامهة كبرية يف إكمالِ

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  ها يف:لياليت توصلنا ا النقاطنوجز أهم يف األخري 

                                                           

1 - Camps G (1980) op.cit, p46. 
2 - Camps G (1975) op.cit, p8. 


ن - 3����
رل ا*2ري F )1969( ��
�� ا����  .135ص، 01ج ،،ا�
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*- نقل البحارة الفينيقيون معتقداتهم اليت عرفوها يف مدن الساحل الف  هم الـيت  ينيقـي، اىل حمطـات
سوها يف غريب املتوسط،أس وارتبطت معظم هذه املعتقدات أغلـب   ها شـأنُ باملظاهر الطبيعية شأن

احلضارات القدمية. معتقدات  

*- شهدت االهلة الفينيقية عند نقلها اىل الساحـ ليست بـالكبِ  ل الغريب تغريات ت هـذه  رية، مس
مساوية -صها ( حبريةالتغريات مهامها وخصائ- أرضية...) وأيضا ترتيب و  االنتشـارِ  ها من حيـث

  األمهية.

*- من أجل تقوية نفوذ االهلة جلأ القرطاجيون اىل دجمها يف ثنائيات  ملقـرطْ  كسـيد  وثالثيـات 
بة.عشتارت وغريمها من االهلة املركَّ مونوأش  

*- بدأت النوميدية  العالقاتالقرطاجية كعالقات لتشـمل العالقـات    اقتصادية جتارية، مث تطورت
السياسية ،االجتماعية، العسكرية واالجتماعية، وكانت ـ  هذه العالقات الـيت   لِمن بني أهم العوام

  سهلت انتقال التأثريات الدينية بني الطرفني.

*- يني على ما جاء من الشرقِالقرطاجِ مل تقتصر معتقداتغريهـم مـن    ، لكنهم أدخلوا عبادات
كــ   و اغريقيةHathor(، (حتحور) وIsis (ايزيسمصرية كـ  الشعوب اليت جاوروها، فتبنوا اهلةً

  . كوريو  دمييتر

*- أدى إلتقاء العناصر القرطاجية واحمللية اىل خلق حضارة مميزة، مجعت احلضـارتني   صِبني خصائ
  (لغويا ،دينيا، اقتصاديا، بشريا...) سميت البونية أو البونيقية .
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‡��������������îè¸‡��������������îè¸‡��������������îè¸‡��������������îè¸:      

      يني باعتبارِوبِر الكتابية القدمية اللُأبرزت املصادهم السافريقيا، مـن   يني ملنطقة مشالِكان االصل
لقرطاجة فقط،  اخلاضعنيكان يف الس االسمِ ولُية، مث احنصر مدلُل األطلِسواحاىل الس النيل واد غربِ

   .)Libyphoenices( )1(ينيقينيف -ويبقلي اىل مصطلح اللُديودور الص مث  أشار كل من بوليب و

  

        ثُتعرض الباحيةون اىل التسم كثريا، ريةاألخ وقدموا العديد سـتيفان  ـف ،لشرحها من التفسريات

اليت بنيت على الساحل االفريقي،  ربط بني االسم وبني مجيع سكان املستوطنات (Gsell St) قـزال 
ـ سواءا كانوا من الفينيقيني الشرق يني أو من املواليد يف قرطاجة، مث بني أن االسم توس ل يف ع ليشـم

ـ وا قان، وأصبحالقرطاجية ر الثقافةوا مظاهبستوعمرحلة الحقة مجيع املغاربة الذين ا ـ وني واطنني ا م
متقوق املدنيةاحلُ عني بنفسِمت اليت يتمتع ا س2(ةكان قرطاج( .   
  

الفينيقيني الـذين  فينيقيني يف  -فقد حصراللويب )Bondi S.F( س.ف بونديأما  الباحث االيطايل      
ة قرطاج ستقرين على حوافايل املُون مع االهيستقرون خارج قرطاجة، أي القرطاجيني الذين يتعاملُ

ذكر هلذا  الكتابية فال يوجد ر، أما املصاد)3(االفريقي لِعلى الساحأو أحدى املستوطنات التابعة هلا 
ي د القرطاجِت القائقَ، فعند تطرقه اىل القوات اليت رافَ)Tite-Live( تيت ليفاالسم املركب اال عند 

حنبعل خوما، ذكَالل محلته على رر أنه ترك عند أخيه عزربعل يف اسبانيا أربعـ ِسومخْ مائة  الًاني خي
  . )4(قةونيني واألفارِبني الب جنيٍ نتاج سبهم حفينيقي، وه -لويب

 

أدى التقاء العناصر الفينيقية الشرقية واالفريقية احمللية املختلفة (اقتصـادية، اجتماعيـة،    إذن فقد      
هـذه   ،)5() اىل ميالد حضارة جديدة مميزة خبصائصها، عرفت باحلضارة البونيـة .سياسية، ثقافية..

مث  ،بعد استقالل قرطاجة عن صور بداية من القرن اخلامس قبل امليالد معاملها احلضارة اليت اتضحت
الـدول واالقـاليم    إلمرباطورية خاصة ، ستلغي مفاهيمنا السابقة املقيدة واملرتبطة مبنظور تشكيلها

  الوليدة .على هذه احلضارة  هذا اجلزء من حبثنايف  وف نركز، هلذا س)6(واملماليك
  

                                                           

1 - Polybe, I, 71, 1.   
2 - Gsell S (1923) H.A.A.N, t2, p93 et suiv. 

  ؛ أ���:213ا
���� ا
����، ص  )1999ا
��ذ
� ب و ا
	�ه� م ( -3
Bondi SF (1971) « Libifenici nel ordinamento Cartaginese », Rendiconti dell Accademia Nazionale 
del Lincei ,8e ser, p653.      
4 - Tite Live, XXI, 22, 3. 
5 - Camps G(1987) op.cit, p109. 
6 - Camps G (1975) op.cit, p3.  
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     يني الشرقية منذ استقرارِديانة القرطاجِ شهدتالشمالية امتزاجا واضحا  األفريقية لِهم بالسواح
ناطق الداخليـة الـيت مل   امليف ، حىت واسعٍ بشكلٍها كان ذلك سببا يف انتشارِو ،)1(يف الديانة احمللية

ـ   طويلة ريها اىل فتراتتأث يبقك أكثر من ذلتبسط قرطاجة سيطرا التامة عليها، بل  قوط بعـد س
يف ارتباطهمـا   دة و احملليـة التشابه بني الديانتني القرطاجية الواف من أمهها، عديدة ألسبابٍ قرطاجة
 هـؤالء باملعتقـدات   ا، فقد عملَسلمي انتقاهلا اىل املغاربة كان انتقاالً ، اضافة اىل كون)2(بالطبيعة

  .)3(هم اخلاصةهم وتصوراتعليها افكار القرطاجية بعدما أضفوا
 

الشـمس يف الرسـوم    قـرص الذي حيمل على رأسه  الكبشِ يستدل من وجود رسوم وهوما      
ـ   أنصـابِ  اليت وجدت يف بعـضِ  و كذا رسوم اخلراف و الثريان ،الصخرية ريتا و قرطاجـة وس

حدرويبني ،)سوسة(ت وم مدى استمرار العبادة املغربية القدمية العائما قبـل التـاريخ و    دة إىل فترة
السامية تعايشها مع العبادة.  

  

 ولشدة التأثري أصبح النوميديون يتسمون بأمساء االهلة القرطاجية، خاصة الطبقة احلاكمة منـهم،      
االمتزاج الديين  قوة و هي ظاهرة تدل على )4(مسنت بعلوبد ملقرط و لأذر بعفانتشرت أمساء من مثل 

، من خالل امتزاج االهلة والطقوس والشعائر الدينيـة واجلنائزيـة،   بني القرطاجيني و املغاربة القدماء
  . )5(وحىت املعابد و االضرحة

���Wא&%$��א#�א�����
�א��"!� �
�	���������:�و �

  :�א��
���א��
	�������א� -1

اىل  ةزية، باإلضافَالنذرية واجلنائ يدةاجلد والبونية ونيةالب الكتابية النقوشِ منمحلت العديد       
خاصة ، صغرية ومتاثيلٍ ،يحلّمن  خرىاُأل األثرية والبقايا ،األنصاب فوق املنحوتة موزوالر الصور

تلك اليت عثر عليها يف املناطق النالبونية، بعد وميدية املتأثرة باحلضارة اتسر ِعدة يف هاوانتشار 

ساحلية ومدن عٍمواق غربية وحىت وداخلية اسم ، نهامونونيني االهلني الببعل مح )HMN - B‘L( 
 الديىن اهلرمِ قمة على تربع مقدساً ثنائياً محون بعل مع شكلتاليت  )tnt. pn. Baal(تانيت بين بعلو

 داخل امنإو ،فحسب البونية مةالعاص لداخ ليس والعبادة، التبجيلِ من اا كبريقدر معاً وناال ،البوين

                                                           

1 - Bosquet GH(1974) op.cit, p33. 
  . 121) ا
��ا�� ا
����، ص�2009%&-,+ ا
*�ج أ)�' &%$ي ( -  2

3 - Basset R (1921) op.cit, p21. 
4  -  �0123)�1�4
  .258ص ) ا
���� ا
����،1984&*�' ا
5  - 89�: �1;<
  .20) ا
���� ا
����، ص 2003( &*�' ا
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(أ9=� .نييسيالرئ البونيني اهإال مهااعتبار إىل اآلثار علماء دفع ماوهو  ،بأسره البوين العامل

  )25ا
>%رة
 

OcOcOcOc@M@¼@ÝÈiş����æìBaal Hammon : 

      ونظرا لذلك)1(اجيةون أهم و أكرب االهلة القرطَكان بعل مح ، فقد انتشرت ن عبادته يف األماك
 من أهـمِ فيها ون عترب عبادة اإلله الفينيقي بعل محي النوميدية اليت  ت، خاصة يف االراض)2(ااورة هلا

( سريتاكـ،)3( أيضا و أكثرها انتشاراً العباداتCirta( )4(  دوقـة و )Dougga( )5(  ألثيـبريوس و 
 (أ9=@� ونيـة. هلة الباآل ا على تغلغلِشاهد النوميدية اليت كانت املدنوغريها من ، )6( )هنشري املدينة(

  .)28.27. 26ا
>%ر
  

  

 الـرأي  ،رأيـان  الشأن افربز يف هذ االله، اهذ ولِألص الدقيقِ التحديديف ون املؤرخاختلف        
 ،)بعـل ( الساحل الفينيقيم املعروف يف هِهلإ بني نيربط الفينيقي نتج عن ،)7(حمليإله أنه  يقول األول

 لويسـتد ، )b’l-hmnهلذا التمازج االله البوين بعل محون (كنتيجة  ، ليظهر)مونآ(وبني اله املغاربة 
فكالمها من االهلـة  )، امون) و(علبخصائص االهلني األصليني (بالتطابق الكبري بني  ذلك يفأصحابه 

، يظـاف اىل ذلـك   )8(أيضا الشمس كرمز اهليكما أما اختذا  السماوية اليت متد عابديها باملطر،
ترسخ عبادة بعل محون ملدة النوميديني بعد زوالِ نفوسِ يف طويلة يدل بقوة على  قرطاجة، وهو أمر

أصولاحمللية. ه  
  

 القـرن اىل نقيشة مدينة بيبلوس اليت تعود اىل أصحابه يستند  أما الرأي الثاين فيقول بشرقيته، و   
إضـافة اىل إكتشـاف   ، )B’l-h’mn( )9(ب عليه بعل محون تا نذريا كُواليت محلت نقش، ق.م 11

را مقـدما  ذْ(يف جنوب تركيا حاليا)، واليت حتمل ن األمانوسجببل  )kilamuaنقيشة امللك كيالموا(
    )11أ9=�ا
�C+(.)10(لبعل محون

                                                           

1 - Contenau G (1949) la civilisation Phénicienne, paris: édit Payot, p110. 
2 - Gsell S (1920) H.A.A.N, T4, paris: Hachette, p279. 

3 -Trousset M (1957) «  Le dieu Ammon et la déesse Africa » Alger : Actes du 79éme Congres 
Nationale des Sociétés savantes, p128. 
4 - Bertrandy F et Sznycer M (1987) «  Les stèles puniques de Constantine», paris: notes et documents 
des musées de France , N°14, p14. 
5 - Chabot J.B (1916) « inscriptions puniques de Dougga », paris: BAC, pp121-122. 
6 - Sznycer M (1982) « une inscription punique d’Althiburos (Henchir Medeina) », Paris : Semitica 
N°XXXII, p.60. 

، ص 3) )%ل أS%ل �4Qدة �-+ )�%ن H-&�� ،H��M�N �O ا
LJاHIJ& :�K ا
�0ر�G، ا
-'د 1987)�رش &*�' ا
�Eدي (   -7
  . 112 -109ص

8 - Leglay M (1966) op.cit, pp441- 442. 
9 - ) H��9د T<U�2004�KاLJ

E-& ،�10���& H' ا
�0ر�G، :) ا
HE ا
V<W ا
H19%4 ا
'1&%2�H-&�� ،H ا�X50ص ر .  

  .276صا
���� ا
����، ) 1999ا
��ذ
� ب و �Mه� م ( - 10



���������	�
���א������Wא��
�وא����س�א�����
��وא������
�א������ א�

 

 
101 

  

 )Hmn(محـون   معـىن  السيد، أما اا رأينا سابقًتعين كم )Baal( فبعل ،معىن االسم من حيثُ      
كما قـد  ،)1(حرقةعين سيد املعابد املُي ن انهفمنهم من بي ،موضع إختالف بني املؤرخني املختصنيفهو

غرافيا هلـا،  ج وقسم اخر أعطى مدلوالً ،)2(تصبح حامينا) ونمح( عين السيد احلامي، وبصيغة اجلمعي
قَفكما يـ (فضني ل، وأدى التشابه بني ال)3(سيد افريقياون فإن بعل محون تعين ال بعل صيد و )ونمح 

عبـارة  االسـم بِ  )le Glay.M( لوقالييفسر اىل أن ، اليت حتمل معىن هياكل البخور احلارة )حامني(
سيد هياك4( احلارةخور ل الب(.  

  

كما أُعترب  مجيعا، سيد االنصابِ أكثرها تداوالً ،عديدة صٍوخصائ بألقاببعل محون عرف         
وأعترب أيضا حاميـا   ،)5(هااملسؤول عن زيادة االنتاج الزراعي، وعن خصوبة القطعان وزيادة أعداد

ـ   من احلٌ وره يف العديدثر على صفقد ع ،)6(لألموات ومعينا هلم يف رحلتهم لـي الـيت تـا  زي ن
ـ  آلذلك فقد كان قريبا جدا من العائالت النوميدية اليت  ،)12(أ9=� ا
�C+املوتى، منـت خبصص ائ

ـ املعابِه العديد من وا لصوخص احليوانية، وة االخصابِالطبيعة وقٌ بونيـة أو   ل مدينـة د، حىت أن كٌ
  .)7(داوز واحمهمة أصبحت حتُ نوميدية 

 

 نتشارإ إىل النقوش أشارت ،)8(البونية املعابد أهم الذي أعترب بقرطاجة صلمبو معبد ضافة اىلباإل    

 ىوحت منها لية، الشرقيةوالداخ احليةالس خرى،اُأل البونية املدن لامك يف وناملكرسة لبعل مح عابدامل
ي نية يف االراضوالب دما من املعابِوغريه9( ( (TNMST)ثنيسو و احلفرة مبنطقة كما هو احلال الغربية،

 ) 12/13ا
�C+ (.النوميدية

 

 

 

  

                                                           

1 - Leglay M (1966) op.cit. pp256-257. 
2 - Fantar MH (1977) op.cit, pp268- 269. 
3 - Leglay M (1961) op.cit, p23. 
4 - Leglay M (1966) ibid, p440. 

5  - ) H��9د T<U�2004(  ،����
  .92صا
���� ا
6 - Cintas P (1951  ) « deux campagnes de fouilles à Utique », paris: Karthago II, p53. 
7  - Piganiol A(1957) op.cit, p820. 
8 - Moscati S (1988) Les phéniciens, Milan: édit Bombiani, p.174 

4\� )�
�1 ]-�ف -  9� H4ب �%رآ�,
�� ^& ،�,1X �,[ _IQ '-� 60 2%ب `م� a9%[ :�=9ا  
Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, p.451     
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�قKمF1Eא��"ن45"��3���2א��(�1%���0ن� ��.��+-,�+"*(�)��ل�)26(ا
>%رة�  �

Picard C(1956) op.cit, p35.  
  

  
  

���A@$?<�=>;��)27(ا
>%رة B�C���D2�Eא��(�1%���0ن�+-,�� �
  89�: �1;<
�.152ا
���� ا
����،ص )2008(&*�' ا �
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+C�

�א&-��F )11(اG���Fא��H�IkilamuaدH�&א���K�L=�$�א��"ن�א�E   

Lipinski E(1995)op.cit, p172.� �

  
 F+C�
���1�D2�E�)�-+�TG%���0ن	�S1و;��P�Q��R+�"�+-�(� א���Oא12E�M��,-+Nا �

Cintas P(1951) op.cit, p53. 
 

� �
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من خال ما تدل عليه النقوش الكـثرية الـيت جـاءت يف     ،إله للبيت ون أيضابعل مح كما كانَ     

_  «صيغة%�I
ـ ه يف عقول النوميديني فقـد  رِونظرا لتجذُّ، )�( b9c +-�  d@1�«)1%ن، �-+   كس

وميدبعض األمراء الن ورصهمعلى نقود هخاصة فترة امللك ماس ،ينيسا، اليت وـ  جدت ـ ض ا من البقاي
املعابِيف وجِدت  اليت  االثرية2(النوميدية  د(.) +C�
     )15أ9=� ا

 

     ورةجاءت ص متأل اللِّ عجوز هيأة ون يفبعل مححية وجهلجي وهو ،هرسـي العـرش   على كُ س
مـن األعلـى، أو    وضع على رأسه تاج بارز حاد ،يف وضع مهيبٍ انح اهلول أبِب اجلوانبِِ املزين

 منـه  سيلـتم  جـاء من  ةكبارملُ ألعلىلً مرفوعة اليمىن دهيدائما ما كانت  ،قبعة مزينة من الريشِ

    )29الصورة(.)3(ةكاملبار
  

 عليه ردي الذي  اإلله حنو مىنالي اليد رفعي اعيالد انك اإلهلية، ةيالعنا على احلصولِ أجل ومن      

 أو عصا عادة فتحمل اليسرى اليد أما ،لصاحبه تهكومبار للدعاِء استجابته عن ليعرب قةيالطر بنفس

 الـذي  الشخص أمام بدويوهو دائما ، )4(القمح من بسنبلة أحيانا نتهييو مبقبض، مزودا صوجلانا

ـ زي مما ،لوسِاجلٌ وضعية يف اوجوده غالب رغم ضخمة صورة يفقابله ي ـ  دهي  أ9=@� ( .وعظمـة ً وةقٌ

  )26 ا
>%رة
  

ـ  التضحيةعند وبعل محون ل إقامة الطقوس عندة يالتقاليد القرطاج النوميديون إتبعو      ا سـواء  ،هل
 الصقلي ودوريم دقدقرطاجة  ففي ،)5(الفينيقية ي املستوطناتباق يفالتقاليد اليت وجدت يف قرطاج أو

ـ وضـع عليهِ لت لاألسفَ حنو هيديميد  نز،والرب من متثال يف شكلِ ن أنه، وبيونمح بعل إللهل اوصف ا م
من  تإستخرجوقد  ،)6(ل لهاملقابِ جاملتأجِ النار أخدود يف ا لقيتو مث تتحرك اليدان تلقائيا ،القرابني

ؤكـد أن  وهو ما ي ة،يالبشر العظام ايببقا اليت مألت اجلرار آالف(Salamboo) ومبصلَ أرضية معبد
 نيالقرطاجي من طرفت رسوم ،لههلذا اإل اليت تقدم ضحياتأهم و أكثر األكانت  ةيالقرابني البشرِ

يطو لقرونلة، ـ  خمتلف إىل ذلك بعد بتوتسر ـ امل  ريالتـأث  هـا بلغ وميديـة الـيت  نال رىدن والقٌ
(أ9=�.)7(وينالب +C�
  )30ا
>%ر /.1617ا

                                                           
1 - Berthier A & Charlier AR (1955) op.cit, p27, N°25. 
2 - Picard C (1956) le monde de Carthage, paris: édit Coréa, pp78-79 . 
3 - Cintas P(1947) «  Le sanctuaire punique de Sousse », Alger: R.Afr N°91, pp14-16. 

4 - ) H��9د T<U�2004 ،����
  .65ص) ا
���� ا
5 - Gsell S (1920) H.A.A.N, T4, pp417-418. 
6 - Diodore de Sicile, L XX, 14. 
7 - Gras M & Rouillard R & et Texidor J (1989) L’univers phénicien, paris: édit Arthaud, p171. 
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نقـوش   بعل محون بإهداءات ودعوات يف شـكلِ ، مجاعيا أو ايفردهذا وقد خص النوميديون       
أنتشرت يف أغلب االراض وكتاباترغبة حتقيق أجلِ منوميدية، ي الن إجنـازِ  ، أو بعـد خاصة يةفرد 

 حاذيـة ألمـالك  يف اجلهـة الشـرقية املُ   خاصةً محون بعل لإلله خاصٍ معبد بناءك مجاعي مشروعٍ

_  إ
@_ « :، وهو مايشري اله النص اإلهـدائي )1(قرطاجة%@�
 ^�&-4@'  ،�-@+  و�@b  و
d@19�0  ،�-@+  ا

  . )2(» ا�4Xcط �Qم �O)]���2ت( �CXن 13'ه��
  

 أن ،)4(سيوتد غياضة هنشري، ويف )3(ريتاس يف وجِدت اليت البونية النقوش بعض بينت ولقد      

 إىل ذلك يف شريون ة،كوالرب عادةالسمتلؤه مميزا  اكون يوميهم يالنوميديون أضاح فيه قدمي الذي اليوم

 « :جاء فيه ونمح لبعل بعر تشد إبن تسدات دعىي شخص قدمه إهداء تتضمن اليت وشالنقُ حدىإِ

b9c ��X b
%N �4رOآb �O 1%م
  .)5(»وا
��4رك ا
�-1' ا
  

 وإذاما يريد من االله بعل محون،  وطلبِاملعبد ة اريبز )6(ا كان رجال أو أمرأةسواًء املتعبدقوم ي        

يقدمها  له، اقربان ضحيةأُ ميبتقد وإمتنانه هشكرِ عن له ليعرب األخري هذا يرجع يللداع اإلله استجاب
لكهنة متخصالبقا توضع مث ،املقدسة املخصصةنارال يف وحترق تذبحل نيصيف اي أرض يف تدفن جرة 

علوهاي املعبد نذري نصب هلذه اختليد رة.)7(يةالتضح%<
  )81/ ا
�C+31(أ9=� ا
  

 )�%ن) c+-�) b9 ��X : « مع صيغها تتطابق أغلب الكتابات من العديد االنصابِ علىنقرأ و       

b[%S، bرآ�� �O   '1-@�
b@9$  « :اىل قـزال  اخر ترمجه نصبٍ وعلى؛ »ا
�4@�رك  ا
1@%م  O@� ، ا
1@%م ا

��X b[%S، bرآ��، i'Q�X، +-O  b@1O  �@1W
 قـزال يف  ىصأح النوميديني عاصمةُففي سريتا  ،)8(»ا

  - Baal ( موجه لبعل محـون  أهدائي وجنائزي نصبٍ) 150مئة ومخسني (فرة أكثر من معبد احلُ

hammon( )3/2   ـ  )من جممـوع األنصـاب ودتع  9( )م.ق 1 و 2 (نيِللقـرن(.) cا9=@� ا +C@319 

.20.21(.  
       

 

                                                           

1 - Leglay M (1954) «  Saturne et les Dieux indigènes de l’Afrique Romaine », Alger: Actes du 79eme 
congres Nationales des sciences savantes archéologiques, pp85-91.  
2 -Vassel E (1910) « Les deux inscriptions puniques de Tanesmat », Tunis : R.T, N°73, pp.251-252.  
3 - Berthier A & Charlier AR(1955) op. cit, p.93. 
4 - Fevrier F& et Berthier A (1980) « Les stèles néo puniques de Tiddis », Alger: dans B.A.A, t. VI, 
p68. 

5  - ) H��9د T<U�2004 ،����
  .75ص ) ا
���� ا
6 - Xella P(1991) «  Baal-Hammon :Recherche sur l’identité et l’histoire d’un dieu phénico-punique », 
Roma: édit Consiglio Nationale delle ricerche, p62. 
7 - Fantar MH(1977) op.cit, p278. 
8 - Gsell S (1920) op.cit, p167 
9 - ibid, p243 
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عرف ا  االيت محلت رموز على العديد من األنصابِ، )2( ياجيبوالر و، )1(  يف دوقة كما عثر      
  املقدسـني  احليـوانني أو اللوتس زهرة أو السنابل من غصنأو بعل محون، كالقرص والصوجلان،

(Sphinx)، 3(قرابنيلل إناء أو زهرة أو محامةى يديه يف العديد من املرات، دكما محلت إح(.  

    

+C�

�)15(ا�������
-U+�,-+��%1א��ن� 

Troussel M(1948) le tresor Monitaire de Tiddis, R.S.A.C, Vol, LXVI.  

  

� �
F�
��29�E�2>%رةا��
=�=�C��������(��Kم��(�א��Vو�2Kא�وא��+�W2��1%���0ن��� �

Encyclopedie univesalis (1985)T2, p443.  
  

                                                           

1 - Leglay M(1966) op.cit, p65. 
2 - Fantar MH(1990) « une inscription punique de Bulla-régia », Semitica, N° XXXVIII, pp107-112. 
3 - Dellatre RP(1901) « fouilles exécutées dans la nécropole punique à Carthage », paris : CRAI, t II, 
p 584.  
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����Fر%<
�V���Hو2א��]?�
1��UX�MY�IZ )30ا!�)����� �

) b�ا�9%ا دوآ��O1994،����
  .212ص ) ا
���� ا
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+C�

،�+�"�+-�[��U	��%���א\�"�D)16(ا�"G��5_�א�[�����Gن�����1ن���]?�ن�;���`�א �

Fevrier JG(1955) « un sacrifice d’enfant chez les Numides »,pp164. 

 +C�

6�K�و��Z�"KF�_��1�a��5  )17(ا�"G1�
�?[��`���;��-bEمKق  

Fantar MH(1997) op.cit, p107.   
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ـ  االله الرئيسي يف املناطق الببقي بعل حامون         قرطاجـة،   يسِونية يف القرون األوىل مـن تأس
هلةٌ وازت بعل إالرابع قبل امليالد، لتظهر  بداية القرناخلامس و نيالقرناية اىل  كذلك واستمر احلالُ

ون يف االمهية واالنتشار،مح 1(قرطاجة أنصابِ رفت فيما بعد بتانيت سيدةُع( . 
      

- (Saturnus)ساتورن اىلون بعل محمن مع تغيريٍ يف االسم  رغم املراقبة الرومانية الشديدة،و      

ون بعل وميديون يقدساستمر الن -)2(اعتربه املغاربة خليفة لبعل محون القرطاجي وأمون املغاريب الذي
ـَتواص و ،محون و يقدمون له االضحيات البشرية  قرب ثرببسيس أنصابِ يف هرموزِ إستعمال لـَـ

 عتربوأُبل  ،)33.32(أ9=@� ا
>@%ر  دن النوميدية البونية،املٌ ا منوغريمه )3(يوسجيهيبور و (قاملة) املاك
ـ  وأشـار  ة الدينية،الرومن سياسة أمام املقاومة مسات من مةًسالكثريين منهم  رِنظَ يف ون أن االثري

 .)4(ا لبعل محونمعابد يف االصلِوماين كانت الر ساتورنل رستكُاليت  دأغلب املعابِ

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                           

1 - Bertrandy M (1993) « Les représentations du signe de Tanit sur les stèles votives de Constantine », 
Roma: dans R.S.F, Vol. XXI, 1, p18. 

2  - �0123 �1�4
ا
0;�1ات ا$0N>�د�H وا�O H1Q��0�$ ا
�;�ب أ�2mء ا$)k0ل ا
�و&��9 ودوره� �O أ)'اث ا
,�ن  )1984( &*�' ا

�0CIب،: ا
LJا�K ا
�ا�� ا
�k1دي، H12M%
  .262ص  ا
�H�Xn ا

3 - Leglay M(1966) op.cit, p434. 
4 -Leglay M (1966) op .cit, p41; Fantar MH (1990) « Survivance de la civilisation punique en Afrique 
du Nord », A.R, Vol.7, p.53 
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��C�.�;�2ن�)32ا
>%رة(� �
1��cא�,-+�
���1"دא��UX����!�O+" �ن�א�%��Cد �

Leglay M (1966) op.cit. p403. 

    

  
��C�.�;�2ن )33(ا
>%رة���
&�K�d"K��� وThababusis (Ain Nechma)    

Leglay M (1961)Saturne Africain, Monuments, Vol1,paris: p404. 
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  :o����îãbm Tanit - ب/

منـذ   ا يف املغـرب القـدمي  كثر انتشارمن املعبودات األ (Tanit) تانيت االهلة البونية صارت      
أصبحت تعـرف بتانيـت   حىت ، محون بعلاىل جانب النصف الثاين من القرن اخلامس قبل امليالد 

املرتبة األوىل منذ بداية بعد ذلك  إحتلتو ،يف النقوش رفقته ذكرها لكثرة ،)tnt. pn. B’l( بينيبعل
  )16.15(أ9=� ا
�C+، وصارت تقدم هلا الكثري من النذر واإلهداءات.القرن الرابع قبل امليالد

  

-كما أشار شـارل  ،)2(لقمراواهلة  ،)1(بأا أعظم اآلهلة وأم كل حي، واهلة اخلصب توصف      

ونقشت أيضـا علـى    ،)C@�22+ ا
 ( )3(لالطفال املرضعة هلةاآلجوليان اىل تانيت يف كوا  اندري
 إرتبطـت  وقد ،)34صورةال()4(دور احلمايةمداخل بعض املعابد يف شكل رأس لبؤة وهو ما يدل 

 علـى  وتسـهر  األمطـار،  توفر زراعية إهلة أا كما والصيد، ةيالرب واحلياة بالطبيعة كذلك تانيت

اليت عبدها العامل حتت أمساء و أشكال متعـددة  القليلة اآلهلة واحدة  تعترب تانيت، )5(الزرعخصوبة 
وعند اإلغريق اإللـهة ارمتيس وعنـد   فهي تعادل عند الفينيقيني اآلهلة ( عشترت)،وطقوس خمتلفة، 

أي نيت  )نيت تيهينو(املصريني  وعند ،)Caelestis(أو كايليستس  (Diana)الـرومان اإلهلة ديانا
 .)6(الليبية

 

مسهـا يعـين   ا، و)TNY( مسها مشتق من الفعلِااىل أن  )Lipinski.E( نسكيأشار إدوارد ليبِ      
7(يةالباك(، كما تفها بين بعلرجم االسم الذي أصبح يراد)pn.B’l( وجه بعـل أو رفيقـة    اىل معىن
 )pn.B’l(زمـة  بعدما بني أن الالَّ ،)9(لبعلواجهة لة أو املُلكن ليبينسكي رجح ترمجة املقابِ ،)8(بعل

هـو   )TNT( األول لكلمـة  كـان النطـق  ، وجـه  من األحوالِ تعين يف إجتاه وال تعين بأي حالٍ
 يقية جند اسـم بت بلغة اغرِتفرة اليت كُاحلٌ أنصابِ ، ويف بعضِ)11(رأت أيضا تنيت، كما قُ)10(تانيت

الربة قد كتختلفتني، ثينيث ب بطريقيتني م)THINITH(  وثُنيث)THENNITH()12(،  وهو مـا

                                                           

  .275 ) ا
���� ا���X، ص1991( ه�2ي 4Q%دي - 1
2 - Leglay M (1961) op.cit, p23. 

  184 . ) ا
���� ا
����، ص1969( �3رل ا9'ري �%
�1ن - 3
4 - Merlin A (1910) Le sanctuaire de Baal et de Tanit près de Siegu, paris: édit Ernest Leroux, pp7-8. 
5 - Fantar MH (1977) op.cit, p257. 

  .12 ) ا
���� ا
����، ص1988&*�' ا
�Eدي )�رش ( - 6
7 - Lipinski E (1995) Dieux et Déesse de l’ univers phénicien et punique, paris: édit Peeters Publisher, 
p199.  
8 - Tlatli SE (1978) op.cit, p175. 
9 - ibid, p200. 
10

 - fantar carthage aproche, p254 
11

 - ibid p255 
12

 - A. Berthier et R. Charrier, OP.CIT P167. 
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فنطر اليه أشار اسم الربة  بلغة اغريقية بأذن أجنبية، وهلذا جيب أن حنذر من الكتابـات    :«هيف قول
مع اضـافة تـاء    )TN( ذراجلاالسم اىل رجع أُكما ،)1( »االجنبية عندما  يتعلق األمر باسم سامي

ـ  اىل اجلذرِا أيضارجع  و، )2(ئبة أو الربة الوحشعلى أا تعين الربة الذ سرالتأنيث، وهو ما فٌ وين الب
)YTN( ِالذي يعين أعطى والعطاء، وهو ما جيعل تانيت مبثابة الربة الكرب الع ـ  ونمية اليت وة والقُ

3(صبواخل(. 

  

      هي أيضا يف ؤرخون املُ أختلفحتديد 4(فينيقيي أو هلا طابع حملِّهل وهلا، أص( ،املؤرخني  فبعض
ـ املٌ الديين هما يف الدورِا لتشا، نظرينيقيةط بينها وبني عشتارت الفيربِا شرقيا وهجيعل أصلَ  ل يفمثَّ

ـ لون على ذلويستد افريقيا، اىل مشالِ مع تغري يف االسم عند االنتقالِ ،)5(اخلصوبة والتناسل ا ك أيض
بوجود بأمسائها  ظُبعض القرى بلبنان احلالية، الزالت حتتف    تانيـت،   القدميـة املركبـة مـن لفـظ

على أنه يف زمن ما،  ع دليلٌويبدو أن وجود اسم تانيت يف هذه املواق ،)6(كفرتنيتو عيتنيت و عقتنيتـك

ومعابد هلا يف هذه املناطق من الساح ادإورد  كمال السوري،وجد عبرت ااإلهلة عشـت  جانب اسمِها إىل مس
خـه إىل  تاري يرجع ،)جنوب صور -قرية الصرفند( )Sarepta(ثر عليه يف ساربتا فينيقي ع يف نقشٍ

  .)7(ق.م سدالقرن السا
  

 سـيمات قُ ىلماء االثار علَبنان احلالية، فقد عثر عيف لٌ يثةاحلد ةُياألثر األحباثُ وهو ما ساندته     

 تانيـت،  رمحـةَ  أو ةيمحا ينعت قد واليت )ت م ت ن ح( بارةع تتضمن فينيقيةً نقيشةً ملحت ةيركاتذ

ك اىل ذل ، يظاف)8( سيماتالقٌ هذه إحدى على قش بوضوحٍن الذي ميزاملُتانيت  رمز إىل باإلضافة
أيضا العفخارية بِ ثور على قطعةقش عليها ج ر ت ن تصيدون ن)GRTNT( اليت تعين حسـب ، 

9(قبل امليالد الرابعِ املختصني املخلص لتانيت،وهي تعود اىل القرن(ـ  ، كما ع فة الـيت  ثر علـى الص
ا بين بعل الزمته(Béné Baal) بعسقالن  على نقود (Ascalon)تعود 10(الثاين للميالد اىل القرن(.  

                                                           

1 - Fantar, Carthage, Approche 2, p. 254 
2 - Hvidberg Hansen1979, La déesse TNT, une étude sur la religion cananéo – punique, 
Copenhague: vol. I, p. 140. 
3 - M.  Sznycer,  Carthage  et  civilisation punique, dans Rome et la conquête du monde 
Midetterranéen, Paris, PUF, 1978, p. 587. 

4- 89�: �1;<
  .213-215 صا
���� ا
����،  )2008( &*�' ا
5 - Tlatli SE (1978) op.cit, p180. 
6 -  Ronzevalle S (s.d) Traces  du  culte de Tanit en Phénicie, Mélanges de la Faculté Orientale de 
Beyrouth (M.F.O.B), VII, Notes et études d’archéologie orientale),  pp 75  –  83. 
7 - Richard P (1978) Recovering Sarepta, USA: New Jerzy, pp 104-108.dans www. Phéniciennes 
.com . 
8 - Bordreuil P (1987) Tanit du Liban (nouveaux documents religieux phéniciens III*), S.Ph, V, édit 
Leuveu, pp83-84 
9 -   CIS, I, 116. 
10  -  Lipinski  Dictionnaire p438. 
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ـ  مسفتغري أُ ،التأنيثمع إضافة تاء ) Neith(صرية نيث ها اىل االهلة املرجع أصلُكما أُ      هـا وصار 
 ،)2(ونيتبناها القرطـاجِ اآلهلة بربري هذه  لَيقر بان أص"  خزعل املاجديؤرخ " إال أن املُ ،)1(تانيت

ربى احملليـة  ني للربة الكٌيِبني تبين القرطاجِ طَالذي رب (R.Dussaut) رونيه دوسيهيسانده يف ذلك 
زوهلم بافريقيا يف وبني عناة عند نباستقرارٍ« ه:قول م تعرفُالفينييقـ  يني يف قرطاج، فا ة وا علـى الرب

 .)3( »ربى احمللية وتبنوهاالكُ

يف  مه املـرأةُ ي الذي تستخداالبرمي الفض ولعل متسك املغاربة برمزها إىل يومنا هذا من خاللِ      
4(املغاربيةها على جذورِ ها والوشم على جبهة املرأة هو خري دليلٍلباس(، ومهما قيل يف أصهاوهلا، فإن 

هافإن على االنصابِتظهر  يف العادة النذرية زية واجلنائورة يف صبسيطة.  
  

 مثـل الـرأس  واليدين، ودائرة يف أعـاله ت  ميثل اجلسم على هيئة مثلث يظهر البسيطُ والشكلُ     
رص الشـمس،  أسفل ومعه قُ إىل الل املقلوبِكذلك اهل ،على اليسارِ يتانٌحوله ح تلتفوصوجلان 

أنثويـة   ثلت يف أشكالٍما م الوقلي واحلماية، اخلريِ جللبِورمز اليد اليمىن املفتوحة املرفوعة إىل أعلى 
رأ9=�( .)5(كاملة%<
 )35ةا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1  - Fantar MH (1977) op.cit, p252. 
  . 155ص  ا
���� ا
����، )QLo)2001+ ا
���'ي - 2

3  -  R. Basset, Recherches sur…………pp342. 
  . 215، ص ) ا
���� ا
����2008(&*�' ا
-��� Q,%ن  - 4

5 - Poinssit L & Lantier (1923) «  Un  sanctuaire  de  Tanit  à Carthage », R. T, paris, p 46-48; 
) �	2O '�*&1973( ،آ�آ%ان �I4,
��رة ا
�O H1,19%4 ا
%M^ ا*

H1��0I  ا
�n]�� ا
��دس 
�mpر ا
-��H1، ا H1��-
��9 ا
�H�=2 ا

rS،ه�ة�,
 .566-565وا
HO�,s وا
-I%م،ا
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e.��)��ل�����)22ا���f����"I�H�!��Ug�T���;� �

 .44) ا
���� ا
����،ص�2008%&-,+(&%$ي ا
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���5
�א& )34
>%رةا(�T���;�1�%�Dh��س��1"  

Lipinski E (1995) op.cit, p150. 
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��RG�אF23E��T���;�`.-!��R*�	�32V��C��� �

) �	2O ^1�( '�*&2008( » H��M�N �O HO�,s
  .a9%[،47: ��9 ���'ة ا
*��H،ص  » ا
H1��0 وا

   
+C�
��d )24(ا�Nא�,-+�T���;���2�2��;� �

Lipinski E(1995)op.cit, p210.  

  
�;����T	�)����א�.��_�����I)35(ا
>%رة  �

Lipinski E (1995) op.cit, p150.    
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 ومتنوعـة  دةيعد برموزٍ ارتبطت قد تانيت أن جند املختلفة، ةياألثر الشواهد هذه خاللِ ومن       
 سـعف  حتمـل  يوه ظهرت ما افكثري ،أوالنوميدية البونية دناملُ يف أو ذاا ةقرطاج مدينة يف سواء

 أو ،البحـارِ  يف المةوالس إلميانل رمزٍك نيالدلف أو كالسمكة صباخل رموز ترسم بهاجبانِ و النخلة،
  )39.38.37.36ا
>%ر( .)1(الرمانة أو احلمامة،

  

 علـى  بـدورهم  سـهرون ي كهنة و معابد و خاصة متاثيل إليها والتضرع تانيت لعبادة أقيم      

 )بلعيـاتون ( أن البونية النقوش إحدى يف جاء فقد أمهها، بقرطاجة صلمبو معبد وأعترب ،)2(هاتخدم
ـ  يف كذلك متسر ماكهلا،  اخادم اعبد ا نفسهواضع تانيت، لإلهلة متثاال أقام البوين إهلـة  ورةص 

الصورة هذه أسفلِ وإىل جنحة،م نشق ًا  إهداء تضمن ،بوين نصتانيت للربة بعل وجه ،ويهذا ؤرخ 
  )3(م.ق الثاين القرن واية الثالث القرن رِبأواخ النصب

  

 بعل حال كان مثلما ،اقوي احضور هلا كان أين قرطاجة خارج اكثري تانيت ةُعبادتنتشر مل لكن      
 الوقـت  يف ةيالنوميد املدن يباق يف جدا قليلة كانت هاعبادت فإن ،)Cirta( سريتا فباستثناِء محون،
ـ  بل فيها، عٍمنازِ وبدون يسيالرئ اإلله محون بعل فيه كان الذي ـ  غائبـةً  تكان الـبعضِ  يف امتام 

ــها ــدن  )4(من ــأن م ــو ش ــا ه ـــيمد،كم ــري، و)Mididi( )5( ديــ ــ هنش ةغياض  
)Henchir.Ghayada( وسييبارث)Thibaris( )6(.  
  

 علـى  االثريـةٌ  التنقيبـات  كشفت فقد ونية،الب املدن من بعضٍ يف تانيت ظهرت ذلك رغم      
 معبد يف عنهما فشكُ نصبني ذلك مثالٌ فيها، كرتذُ اليت واجلنائزية النذرية االنصابِ من دـالعدي

ـ  القرن إىل ؤرخانيو بعل وجه تانيت الربة شرف على مقدمة انذور محلت حدرموت،  م،.ق عالرابِ
 م،.ق األول القـرن  إىل ؤرخـان ي )بوركبة بئر( )TNMST(ثنيسو ةمبنطقَ هلا مثثالني على عثر كما

  .)35>%رة 9=� ا
أ( أسد رأس له كاملٍ جبسمٍ امرأة شكلِ يف األولُ التمثالُ
 

                                                           

1 - Benseddik N (1993) op.cit, p29.  
2 - Fantar MH(1977) op.cit, p261. 

3 - ) H��9د T<U�2003 (،����
  .135ص ا
���� ا
4 - ،b�U9 133ص.  

5 - Fantar MH (1986) « nouvelles stèles à épigraphes néopuniques de Mididi » Semitica, N°XXXVI, 
p37. 
6 - krandel A (1990) « Les stèles de Thibaris et de ses environs »,Tunis: Reppal, l’institut national 
d’archéologie et d’Art, V édit, p36. 
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 افستان ترتدي ها،يثد من هيتغذ اصغري طفالً حتتضن جالسة إمرأة صورة فيمثلالثاين  أما التمثالُ        
  )22أ9=�ا
�C+ ( )1(القدمني حىت اجلسمِ لك غطيي الًيطو

 

ـ ، ومل ياجد قليلة بنسبة تانيت عبادة انتشاروميدية فقد كان يف باقي املدن الن و       ـ ر عثُ ون االثري
 (Terekbine) بنيكاترو  ،)2(حدرموت داليد الواحدة يف معابِ عِتعد على أصابِ أنصابٍعلى  سوى

  .)4( (Mactar )مكثر منطقة يفو(Tiddis) سيتدو  ،)3(أهراس سوق غربِ جنوبِ

� �
���T���;�2و�1"1[�����2א����������M��d%���א\�"�D)36ا
>%رة( ;� �

Berthier A & Charlier AR(1955)op cit,pp III,B ;XXI,D.  

  

�+�"�+-�(�) 37ا
>%رة(U4��ل�وאHو�1"1[��א��T���$��C��"�R@� �

) H��9د T<U�2006ص،����
  .154) ا
���� ا

                                                           

1 - Merlin A (1910) op.cit, pp.7-8.  
2 - Cintas P (1947) op.cit, pp38-39, stèle, N°3. 
3 - Charbot A(1941) «  note sur une inscription de Tirekbine », paris: BAC, p464. 
4 - Picard G-C (1957) « Civitas noctaritama », paris: Karthago, N°VIII, p47. 
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���T���$��C )38(ا
>%رة��i=�$����EZ��������������T���;��2��5ز���Z��k��"Ql�C["�א����� �

ا
���� ا
����، )2007وا�oون ( )�' ا
��9��1Iأ              Berthier A & Charlier  AR (1955)                 
279 ص                                                  op.cit, pl III,B 

                                             
� �

  
��T���$��C )39(ا
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الرومانيـة   رغم املراقبـة أن نشري اىل أنه  جبِالوارأينا أنه من ، زء من البحثيف آخر هذا اجلُ       
ـ ، ومن )Caelestis( سيكاليستاىل  تانيت من الشديدة، مع تغيريٍ يف االسمِ سـاتورن ون اىل بعل مح 

(Saturnus)- املغاربة خليفةً الذي اعتربه اسـتمر   -)1(ي وأمـون املغـاريب  ون القرطاجِلبعل مح
النوميديون يقدسون وون بعل محون هلماتانيت و يقدم  ـَ ية، والبشـرِ  االضـحيات  ـــل تواص

 رمـوز بعـل محـون يف    سـتعمالِ اك، عديـدة  نوميديـة  مـدن  أنصابِ يف ماهرموزِ استعمالَُ
وميديـة  الن ا من املـدن موغريه ،)2( يوسجيهيبور وقرب كاملا (قاملة)،  )Thuburbusus(ثرببسيس

كمـا  سياسة الرومنة الدينية،  املقاومة أمام ين منهم سمة من مساتنظر الكثريِ يف واعترباالبونية، بل 
 او )Caelestis( كاليستيسأو ، (Saturnus)اليت كُرست لساتورن دأغلب املعابِأشار االثريون أن 

ـ  لبعـل محـون   لتانيت و معابدا كانت يف االصلِ ،نيالروماني)3(فريكاأ البونير   (.)4(ني%@<
أ9=@� ا

51.50.33.32(  

       مث عبد النومخاصة يف املدن االكثر رومنةون يدي، بعض ر نـذكُ من هذه االهلة  ،االهلة الرومانية
 نبتـون  االله واحتلَّ ،ولونابيف مدينة المباز  الطبِ وكذا اله ،)5(يف تيمقاد ومجيلة  رساْم اله احلربِ

 قلْرهعن االله  فظالً ،)6(احلظ بةُجال وسفينعبادة االهلة  كما شاعت مكانة هامة يف املناطق الزراعية،
 .)7( دياناو  يونوو ورريكٌمو ،والبيوسايسكُ و

  

 

 

  

 

 

  

                                                           

1  - �1�4
  .262ص  ،ا
���� ا
���� )1984( �0123 &*�' ا
2 - Leglay M (1961  )  op.cit, p434. 
3 - Toutain J (1920) Les cultes païens dans l’empire romain ,paris: édit bibliothèque de l’école des 
hautes études  sciences religieuses (25éme volume), pp13-14. 
4 - Leglay M (1966) op .cit, p41; Fantar MH(1990) « Survivance de la civilisation punique en Afrique 
du Nord », A.R, Vol.7, p53. 
5 - Toutain J (1920) ibid, pp253-254. 
6 - Benseddik N(1993) « religion du Maghreb, les cultes Romaines », R.A, N°4, p18. 
7 - Toutain J(1920) ibid, pp288-289. 
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2JJJJ �������א�

س�א�������وא�����������א����
	���א�א��� : 

      ر التأثري المل ينحصفقط، بل  النوميديني هلةآ وين علىبقوسِالطُ اىل جتاوزه الد ينيـة  واجلنائزيـة 
جِأيضا، فقد دلت البقايا األثرية اليت ودت يف العديد من املناطقـوس دينيـة   طُوميدية ممارسـة  ق الن

  . فينيقيةٌ شرقيةٌ هلا أصولٌ تقدمي قرابنيٍو طرق دفنٍو

  :ÛaÔĐ����������‘ì@îäí‡Ûa�ò@µia‹ÔÛaë -/أ

من شك يف أن النوميديني الذين إعتقدوا بوجود آهلة حتميهم وتسري أمورهم، قد جعلوا يف  ليس  
ا طرقا وأساليب خمتلفة إعتادوا ممارستها يف املناسباتهامة اًمشاهد ةياألثر ايالبقا تضمنتفقد  ،عباد 

 قرابنيك تقدم انتك اليتِ املقدسة يواناتاحل ورِصباإلضافة اىل  نية،يالد والتضحيات قوسالطُ حول

 وسيلة أفضلُ أا مالعتقاده ،التضحيات لعملية ربىأمهية كُ أولوا نييوميدالن أن وهو أمر يبني، لآلهلة

 ،أخـرى ٍ ناحيـة  من القطيع روتكاثُ قولاحلُ صوبةخ ولتوفري ناحية، من واستمالته اإلله من للتقربٍ
  . بوين مصدرٍ امن تلك الطقوس كل ما ميكن أن يكون ذسوف نذكر و

  

 نذر النا طلبا للخصوبة أو الشفاِءوميديون فردي أوغريمها من الرغباتمـن   ، ومجاعيا طلبا للنجاة
ميها كهنـة  أشرف علـى تقـد   ،يالعديد من األضاح )1(يف احلروب الكوارث الطبيعية أو االنتصارِ

2( )إكلريوستخصصون (م(هم بعد متارين، توارثوا مهنتهم عن ابائ وتربصات ون يف حىت ال تكُ سرية
ضحية مل يكن ، بأن تقدمي اُألر اليت وجدتذٌستشف من خمتلف أشكال النوميكن أن يمتناول العامة، 

ـ األضاح ت، بل كانb[%@S ��X« ، و��رآ@b    «دائما يتم بعد حتقيق الدعاء ا قبـل أن  ي تقدم أيض
  .)b[%S ���1IO«)3 و
�41رآb «من مثل أو تضرعٍ ذلك يف شكل طلبٍ يستجيب االله، ويكونُ

  

     تقدمي القرابنيِ إن طقس يعترب من أهم الطقوسِ البشرية القرطاجية اليت عرفها النرغم  -ونوميدي
نياالثريبعض الكثرية اليت أبداها  التحفضات- القدمية، خاصة  عرفته العديد من الشعوبِ وهو طقس

يف املنطقة املتوسطيةرف عند، ع البمولك  باسمِ ينيونيق )molk(، ٌوهي عادة ـ مارس ون يف ها الفينيقي
ـ ، خوفً)مولوخ(االله موت غضبِ إلسكات الشرقِ ـ ا من أن يرس ث والكـوارِ  وبئـةَ يهم األل عل

 .)4(الطبيعية

                                                           

1 - Alia Krandel (2002) op.cit, p445. 
  .148ص ،ا
����  ) ا
����1995&*�' ا
�Eدي )�رش ( -  2

3 - Alia Krandel (2002) ibid, p444. 

HE ( ]�ر�G اcد��ن )2003ا
ّ'&�O ) ��%Iروق -  4vا G�و]�ر H1ه%
c،)ا��0%ز

��2I وا H1Iهcار ا'
  .421ص ، ��1وت: ا



���������	�
���א������Wא��
�وא����س�א�����
��وא������
�א������ א�

 

 
122 

 من إستخرجت والذي القرطاجية، املعابد أقدم من عدي الذي صلمبو معبد عن الكشف مث بعد  

 ذي احتماال من ثركأ املمارسة هذه أصبحت ة،يالبشر العظام ببقایا اململوءة راجلرا آالف سطحه

، نقشـت  م.ق الرابـع  أو اخلامس نيالقرنة يف رخاملؤ األنصاب إحدى فوقف ،يف العامل البوين قبل
 ، وعلىضيعر حبزام خصره إىل شدهي اليطو باوث مرتديا جانبية وضعية يف واقفا اهناك متثل ةصور

 واليـد  لإلله، قربانا ستكون اليت الضحية شك بدون ثلمي، اجلسم عاري صغري طفل سرياأل ذراعه

 مارسةهذه املُ تسربت وبعد ذلك ،)1(أن يتقبل هذه األضحية طلبا لالله ،علىاأل حنو مرفوعةمىن الي

    وميدية القريبة.الن ، خاصةً)2(البوين التأثري بلغها اليت املواقع خمتلف إىل
  

يها، دلت على أن النوميديني مارسـوا  واهداءات جنائزية بسريتا وضواح  ثر على نقوشٍع كما     
شري يف نصبني مـن أنصـاب   القدمية، فقد أُ صوصِالتضحية باالطفال، وهو ما أكدته أيضا عديد الن

 تتضـمن  ،)3(من االضحيات هذا النوعِ مارسةالثاين قبل امليالد، اىل ماىل القرن  تعودان معبد احلفرة
احداها تقدمي الوالدين ابنهما الذي أشري اىل أنه أبكملإلالهني بعل مح ، ا ون وتانيت بين بعل شـكر

هلما بعدما منحامها ابن4(ا ا سليم(.  
  

نتشـرة  ي البشرية مل تكن ماحلديثة املختصة، أن االضاح عديدة من الكتبِ شري يف مواضعٍلكن أٌ     
النصبني السابِ النوميديني باسثناِء يف بالدقني، ومن املرجح أن صاحبهما كان با بسريتا ومل ونيا مقيم
يكن نا.وميدي  

  

الليـل   أخـتري فقد  اليت أديت يف قرطاجة، كبري الطقوسِ قوس اليت تتم تشبه اىل حدكانت الطُ     
ـ  اخلـارجِ  ه عن العاملِاليفصل مفتوحٍ املضحى به، ويتم ذلك يف مكان لتقدمي الطفلِ ور ي سـوى ص

موسيقيٍ صغري، تصاحب عملية التضحية حفالتيؤديها موسيقيونَ ة طقوسية متمرسون، كما حيضر 
وسيون طقُون احلفلة هذه راقصتزيد صيحات5(من املذبح م كلما اقترب الطفلُهم وصخبه(.  

  

     مل تستمر طقوس بالبشر فقد أُ التضحية  سـتبدلت حبيـوانمبلكمـور رفـت يف النقـوش   ، ع 

)MLK’mr(ٍّإنتشرت يف كل ، من قرطاجة وسوسة بداية من القرن االول قبل املة قويالد، أما يف د

                                                           

  .53) ا����� ا�����،ص�2006�
	 ��د�� ( - 1
2 - Gras M & Rouillard R & et Texidor J (1989) op.cit, p171. 

3 - Février JG (1953) op.cit, p161. 
4 - Krandel A (2002) op.cit, p445. 
5 - Février JG(1960) op.cit, pp183-184 . 
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 هـذه  اختيار فإن ،ختصنيامل بعض وحسب ،)1(واملدن احمليطة ا بداية  من القرن الثاين قبل امليالد
 والقوة، ةيواحليو اخلصوبة صفات حتمل لكوا أختريت بل عشوائية، قةيبطر تمي يكن مل احليوانات

  )41.40(ا9=� ا
>%ر.)2(إليها ترمز احليوانات هذه فإن وبالتايل اآلهلة، ا تتميز اليت الصفات وهي
  

، وكل مـا  ورستملكن مل جند إشارات كافية عن الطقوس الدينية من التراتيل والترانيم اليت       
، أكدت أغلب املراجع الوطنية احلديثة ميلها )3(ديودور الصقليعن وصل الينا هو معلومات شحيحة 

اىل حماوالت االساءة للحضارة البونية، بسبب حقده على القرطاجيني ومتجيده للر ه يف ومان، شـأن
ضهارِإتركيزهم على اب االستعماريني يف ذلك شأن أغلب الكت زية البونية.بشاعة الطقوس اجلنائ  

  

 يف )Molokhmor( مـور خلوم تضحيات ةياستمرار على الالتينية، النقوش بعض تدل ماك      
البعيدة عن السيطرة  ون يف املناطقِبقي النوميدون الساكنفقد  متأخر، وقت إىل الرومانيةقيا يإفر مشال

ا يف معابدهنطقةومب، )4(احلال يف حدرموت سوسةم، كما هو الرومانية ميارسو بـاجلزائر،  نقاوس 

م التضـحية  ا جيرِّأصدر قانون رغم أن جملس الشيوخِ امليالد، بعد والثالث الثاين نيالقرن إىل واملؤرخة
 »ة�*1@�  و)1@�ة  ،�@'م  ودم ،�@�وح  روح : « ها عبارةمحل أغلب ،)كانت العقوبة هي االعدام(البشرية 

)5(.    
  

 واخلروف والطيور والثور الكبشك ثدیية حيوانات يف متثلت فقد احليوانية، للقرابني بالنسبة أما       

 التأثري بلغها اليت املناطق خمتلف يف عنها شفك ،الدلفنيك األمساك وبعض خاصة، واحلمام اليمامك

  .)7(مكثر بضواحي برشوش عني ذلككو ،)بةكبور بئر(ثنيسوو ،حدرموتو ،)6(سريتا كالبوين 
  

والشراب، وقد كان على رأسـها   الطعامِ ا الهلتهم خمتلف أنواعِكما قدم النوميديون استرضاًء      
مور، وجدت مرصوفة قرب مذابح معابـدهم الـيت   ا خمتلفة من اخلُجرارا من زيت الزيتون و أنواع

، )9(مـان والرفـاح   نب، والت،كما قدموا أيضا سالال من الفواكه واحللويات من مثل الع)8(شيدوها
وهو ما تظهره الرسومات الكثرية على العديد النذرية واجلنائزِ صبِمن النا على بقايـا  ية، وعثر أيض

                                                           

1 - Février JG (1953) op.cit, pp161-171. 
2 - Vassel E(1919) «  études puniques, les animaux des stèles de Carthage; le bélier », Tunis: R.T, 
N°131, p174. 
3 - Diodore de Sicile, XX,14. 
4 - Picard G (1956) op.cit, p77. 
5 - Gras M & Rouillard R & et Texidor J (1989) op.cit, p178. 
6 - Bertrandy F et Sznycer M (1987) op.cit, p.70 
7 - Picard (C) Ibid, p.253 
8 - Toutain J (1920) op.cit, p62. 

  .150) ا
���� ا
����، ص1995&*�' ا
�Eدي )�رش ( -  9
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 ساعد موتـاهم يف اسـتعادة  النوميدية، آمنوا أا ت ضرحةكثرية من قشور بيض النعام ضمن بقايا اَأل
1(م هِأرواح(.  

  

يح النوميد املهمة، كضـرِ  ةأضرح البخوريف يف بعضِ العطور وبعض أنواعِ على أثارِأيضا عثر و      
ة قود)Dougga(، ألثيربوس أخرى يف مدينة ثر على اثارٍكما ع)2(هـذه  يف  هالَاإستعمبني ، وهو ما ي

يف شكل عصـي  لالهلة وعادة ما قدمت هذه العطور واألخبرة  ،ينيةقوس الدمارسة الطُعند مالفترة 
ها املميـز  قدم يف شكلفرة،  وبقيت ت، عثر على بقاياها يف معابد حضرموت واحلُ)Ensens(معطرة 

3(هذا حىت الفترة الرومانية(. 

      


�א=$��אل�	���T���$��C )40ا
>%رة ( �?[SI�a�R�א�Z���32V��C��� �
Berthier A & Charlier AR(1955) op.cit. a, p XVII 

 
��32V��C )41ا
>%رة ( �"Ql�D2�E�3�$X�
�?[SI�a�R�אل�א��א=$ 

Berthier A & Charlier AR(1955) op.cit. c, p XVII 

  

                                                           

1 - Krandel A (2002) op.cit. p137. 
2 - ibid, p447. 
3 - Leglay M(1966) op.cit.p357. 
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       انتشرت يف اجلهة الشرقية من اجلزائر احلالـ ص خصـائْ بني جتمع  ية قبور و نوميديـة  ال نِدفْال
 سريتا، اضـافةً  ويف يف بونة،ي تأثري قرطاجِ قبور ذاتود وجاالثرية  قرطاجية، فقد بينت التنقيباتال

1(ونرشقُ اىل وصوالً  يبازة وشرشالْاىل ت( ،الةيجل والقَمن جِ يف كلِّا وأيض)2(.  
  

      مـع  ، مترا 27احلاالت اىل  القبور مجعت من جهة بني عمق السراديب اليت تصل يف بعضِ فهذه
عرفـت ـا القبورالقرطاجيـة     ائص، وهي خص)3( والكتفني)عند اجلذع العلوي( الرأس ها عاتسإ

 مع قلة يف العمق حبيث ال تتجاوز يف أغلـبِ  ا،هوتوجيه دفن اجلثة بني تنوع وضعيات الفينيقية، و
 ،)4(أخـرى   من جهـة  من اجلثة معينة غرة احلمراء لتلوين أجزاٍءواستعمال املّ األحيان الثالثة أمتار،

    وهي خصائص دفنية حملية .
  

 ،)5نوالقرطـاجي  ـا ية اليت عرف الشواهد الصخرِ النوميدي أيضا يف وضعِ هر التقليدظكما      
جدت وِواجلرارِ نوعيةُ نفس اليت استعملت يف قرطاجة حلفظ االضحيات البشرية املقدمة لبعـل   رماد

ية التقاليد اجلنائزِ عرفهمل ت ما ووه هلا، جنائزي أثاثمع إضافة  ،)6(سريتاووسة سكل من وتانيت يف 
  .)7(ة يقرطاجال
  

ـ  فهي بور القُداخل هذه ية اليت وجدت زِأهم املرفقات اجلنائأما عن       ا تتمثـل أساس يف أدوات 
كا ،امليت الزينة اليت ختصمام واملرايا واملخلواتظاىل أدوات مرتلية  ط، إضافةًشأنـه   امليـت  أهـلُ  ن

ـ يح اخلزفية، و، وحىت الشمعدانات واملصابِباريقِكاأل، ها يف حياته الثانيةسوف حيتاج الـيت   راراجل
  .)8(حتتوي الغذاء

  

وميـديون  ا العضام احليوانية اليت قدمت كقرابني، أو رأى فيها النبقايهذه القبور من  كما مل ختلُ    
من التماثيل الصغرية ألهـمِ  الثانية،ه خصائص إهلية تساعد امليت وحتميه يف حيات يضاف اليها بعض 

                                                           

1 - vuillemot G (1955) « le nécropole punique du phare dans l’ile de Rechgoune », Libyca Arc. Epig, 
TIII, 1er trim, pp08-12.  
2 - Cintas P  (1948) op.cit, p272. 
3 - Gsell S (1920) op.cit, p456. 
4  - ibid, p445. 
5 - Baradez J (1957) «  survivance du culte de Baal et Tanit au 1ere siècle de 1ere chrétienne », Libyca 
Arch. Epig, TV, 2éme semestre, pp241-245. 
6  - Gsell S (1920) ibid, p435-436. 
7  -  Cintas P (1947) op.cit, pp14-20. 
8  - Gsell S (1920) ibid, p456.  
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امل جريت يف املعأٌاليت علمية الغري  تنقيباتال ، رغم أن بعض)1( ي الذهبيةلَّالنقود واحلُ ، وبعضِآهلتهم
إزية أدت اىل اجلنائتالف ها وتعرضِمكونات للزوالِنها ما بقي م أو ،ختلفـة ناخية املُل املُنتيجة العوام 
  . )2(قةب والسرِللنهِ

  

    لَقَهذا وقد ن ون االرستقراطيون القرطاجيالتأثري البهـذه  )3(النوميدية امللكية وين اىل االضرحة ،
ها العديد من مسات التنميـق  األضرحة اليت شيدت على مداخل أهم املدن النوميدية، ومحلت أجزائ

، )4(ور احمللية خاصة ما عرف بالبازيناتبللقُ نتاج تطورٍيني أكدوا أا والزخرفة البونية، رغم أن األثرِ
قرب وريتاين (امللكي املُ وب قرب قسنطينة، انتهاءا بالضريحِمرورا بضريح دوقا، واملدغاسن بباتنة واخلر

  ) .الرومية
����p :��אS$p<�	�_����א�[Nאqqqqq
5"��
�R-&א
 : א�������

      رغم أن بعض الباحني ال ثقُيوافبوجود تأثريات قرطاجيـة يف األضـرحة    القائلَ ون على الرأي
أمـر   أهم املدن لِالكبرية على مداخ االضرحة يني يف بناِء بالقرطاجِنيتأثر النوميدي إال أن النوميدية،

ا اىل قرطاجة ومسـتوطنات  من الساحل الفينيقي شرقً خصائص بناٍءنقلوا  فالقرطاجيون ،)5(واضح
 بنـاءِ  عنـد وها واسـتخدم  كة يف نوميـديا، الغريب، مث تلقفها عن القرطاجيني الطبقة املالالساحل 

أضرحتهم اخلاصة، وهو ما أشارت من الدراسات املُ اليه العديدتخص6(ةص(.  
  

     فقد أشار األثريون اىل أن هذه االضرحة قد شيدت بإعتماد أساليب حملية حمض  ة مـع  إضـافة 
ي الذي املعمارِ بالفنِ كان على علمٍ وميدي، هلذا فالنومصرية ويونانية ، فينيقيةأجنبية زخرفية عناصرٍ

املعماريـة   إنتشر أنذاك يف حوض البحر األبيض املتوسط، بل جنح يف خلق انسجام بني األسـاليبِ 
احمللية والعناصر اخلارجية، ظهرت يف تشييده ألضرحة ال زالَ مجيلةت على فنه. تشهد 

  

  

                                                           

1  - Gsell S (1920) op.cit, p135. 
2 -  ) '(�X رق�M L�LQ2010،"ؤل��[ H
�( �KاLJ
  &HIJ ا$�mر ص.... ) "�0Oة �JO ا
�0ر��O G ا

3  -  Slim M & autres (s.d )op.cit, p270. 
4  -  Camps G (1961) op.cit, p201. 

  .213ا
���� ا
����،  )1999ا
��ذ
� ب و �Mه� م ( -5
6  -Camps G (1995) « Modèle hellénistique ou modèle punique? » Les destinées culturelles de la 
Numidie. paris :Actes du IIIe Congrès Intern. des études Phéniciennes et Puniques (Tunis  
1991), pp 235-248 ; Ferchiou N (1987) « Le paysage funéreraire pré-romain dans deux régions 
céréalières de Tunisie antique », Ant.Afr,23, 13-16.. 
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   O@MMMM@@å�bË‡¾a@|í‹š@: (Medracen)أ

إشـارة هلـذا    )، أقـدم كلم 35عد (على بباتنة  مدينة غربِ مشالَ املعذر بدائرة ناملدغاس قبعي     

ـ املا ون قربابن خلد ، مث أعتربه ي (القرن احلادي عشر للميالد)البكرِاىل  تعود الضريحِ  أحـد  سادغ

1(األولني الرببرِ أجداد(.@ @

        بني خصائص البناء احمللية وخصائص البناء القرطاجية، فهو من جهة يعد بازينـة   جيمع الضريح
من  تشبه كثريا البازينات اليت وجدت يف املناطق القريبةإسطوانية كبرية يف تركيبه وأبعاده اخلارجية، 

ه، موقعكما ععلى بناء مبلط يف شكلٍية من الضريح ثر يف اجلهة الشرق ا ما وجد مثيله مستطيل غالب
يف شرق العديد من املدافومن جهة أُ، )2(ن البدائيةيف  فيه العناصر البونية واليت تتمثـلُ  خرى برزت

ـ   دوريـة  عمدةأليني القرطاجِ ، مع استعمالِالومهية استعمال األبوابِ مـن صلية،كما اسـتعملوا  ق
العنق املصري  ذو الكورنيش)gorge Egyptienne( )3( كما بني لوزين أ ،(Lezine A)  بعد إعادته

تشكيل األبواب الومهية للضريح شبهها الكبري 4(حتت على واجهات معابد قرطاجةمع تلك اليت ن(، 
الومهية للضريحِ لألبوابِ العامِ ا، فقد أكد وجود صلة كبرية بني الشكلِوهو أمر سانده كامبس أيض 

5(د قرطاجة د مبعبد صلمبو أهم معابِجِوباب الناووس الذي و(.  
  

ـ  ي الشكلقسم أعلى خمروط، نياىل قسمالضريح  قسمخارجيا  18.35(ه حـدود  يصل أرتفاع 

ـ أُ، )متر 185(قارب حميطها  البناِءأسطوانية م قاعدة خارجي ض ، وآخر)6( )متر ارة ستعملت حج
لي داخالزء ، أما اجلمن الرصاصِ فيما بينها بإستعمال خمالبٍ بتتاجلزء، ثُمتوازية األضالع لبناء هذا 

  )42انظر الصورة(.)7( نائزيةاجل غرفالي اىل فضالرواق املُ ضمف
  

 60ها ومهية مستيطلة الشكل، يتوزع على جوانبِ ا على ثالثة أبوابٍاخلارجي أيض إحتوى اجلزُء     
 ومنحوتـات  رسـومات  وزخرف بإستعمالِ ،)متر0.58(كة يبلغ علو كل منها ممد 23و، عمودا

                                                           


�0UIة ا
H141I ا
H-&�� ،H19%4 ا
LJا�K: &}آ�ة &�����Q1999(  �10وس �O�'ة (  -  1 H�LK�2J
، &-E' ا
��9�4 وا
	,%س وا
�-��K ا
  .22ص ،ا$�mر

2 - Camps G (1973) «  Nouvelle observation sur l’âge et l’architecture du Medacen, Mausolée royal 
de numide »,dans C.R.A.I, p480. 

3 -  Krandel A (2002) op.cit, p100. 
  .18ص ،ا
���� ��Q1999( b�U9وس �O�'ة (  - 4

5  - Camps G (1973) ibid, p482.    
6  -  Cécile C (2003) «  deux Mausolée royaux de Numidie », paris: l’Algérie au temps des royaumes 
numides, V éme  Siècle, AV J.C, 1ére Siècle J.C, édit s’arts, p109. 
7  -  Blas de Roblès  JM & Claude S (2003) « Sites et Monuments antiques de l’Algérie», paris: édit 
Sécum; édisud, pp72-73. 
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حيوانية وإنسانيةلكن مل يبقى منها  ما ميكن أن يساه ،م يف إعادة تشكيلا للتـدهور الكـبري   ها نظر
1(دران اخلارجيةللج(.  
املخروطي، وقد سد بلوح كة الثالثة من اجلزء ماملدخل يف اجلهة الشرقية عند مستوى املد وجد     

على سلم يؤدي اىل بوابة الغرفة اجلنائزية ذات الشكل املستطيل، وهي هذا املدخل ، يفتح )2(حجري
حجـارة صـغرية،    اسـتعمال ب اجدرا تأجنز عرضا، )رمت 1.50( و طوالً )متر3.30(ذات أبعاد 

ربطت بينها وطليت بواسطة مالط أمحر اللون ،أما السقف فأستـ أوتاد أَ فيه عملت ني أن رزية، يف ح
 .)3(طيت بطبقة من الترابى، مث غُبواسطة شظايا وحصت رشفُاألرضية 

  
 )+C�
 s+�د�r�"[���RG;�Dא&��M=�o)27ا

^�*
 Tص) 2007( را� ،����
  .339ا
���� ا

��������
�א��]%�
�א\���
���r�"tא&��M=�o)42ا
>%رة( �

89�: �1;<
  .173ا
���� ا
����،ص  )2003( &*�' ا

                                                           
���T ا
��CI ا
2%&1'ي) « 1992 (�^ &�زوق 4Q' ا
�)��ن - 1
- 22ص ص، ا
-'د ا
HIJ& ،a&�W ا
�0اث : ��]H2 ، »|&'راX^ ا

23.  
2   - Gsell S(1901) op.cit, p66. 
3  - Camps G (1962) op.cit, p201. 
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   OMMMM@@@ïãbĐíŠì¾a@ïØÜ¾a@|í‹›Ûa@: (Mausolée royal de Morétanie)@ب

       عرفي عند األهايلا أيض وميةبقرب الر(Tempeau de la chrétienne)الضريح من  اهذ ، يعد
بيا، يقأكرب البناءات اجلنائزية يف مشال افريقع على قمة إحدى املرتفعات الساحاليت ترتفع مبقـدارِ  يةل 

ا ا استراتيجيموقع ، وهو حيتلُ)1( (شرشال) يـول (اجلزائرالعاصمة) وإيكوزميبني  يف الطريقِ )متر261(
هاما، جعله يشرف ية لسهلِل اجلهة اجلنوبِعلى كام 2(يجة مت(.  

 عائلـة  ضـريح ، الذي إعتـربه  )Pomponius.Mela(ذكر للمبىن كان لبومبينوس ميال  أولُ      
وجود نقـوش   ا لعدمِنظر، ولكن )3(ب اىل يوبا الثاين وزوجته كليوباترا سيليينِسة، نيملكنوميدية 

واضحةوأثاث جنائ ،فإن االثرييِ ل الضريحِزي داخ4(الضـريحِ  كبرية يف تأريخِ وا صعوبةًن وجد(، 

،وقـد  )5(أو فترة سابقة بقليل )م23-ق.م 25(لكنهم اتفقوا يف ترجيح بناءه يف فترة حكم يوبا الثاين
هِاستدلوا على ترجيحولُطُ ال حصراً ، منها متثيالًلِم هذا بالعديد من الدالئ سـنة  48كمه (فترة ح (

عماريـة  ملون اوتذوقه للفن حفب التحه بِهرتإضافة اىل ش وهي فترة كافية إلجناز معلم ضخم كهذا،
خاصة اهل6(ية منهايلينيست(.  

  

     املبىن طابِ استمدعاملعمارِ هي من البازينات املدغاسن يف الكثريِ مع ضريحِ احمللية، وهو يشترك ن م
ودنا اىل غرفة واق الذي يقُ، والرِاملوجودة يف اجلهة الشرقية للضريحِ احة، كالسالبونية املعامل املعمارية

 لت يف الضـريحِ سـتعم األيونية الـيت أُ  كما أن كامبس بين أن التيجان واألعمدة األثاث اجلنائزي،
كانت ذات طابع قدمي، مل يبق إستعماهلا إال يف بعض الورشات اليت بقيت القرن  يف قرطاجة اىل غاية

إضافة اىل الزخرفـة الـيت    ،)7(امليدية روبِيف املدن اليونانية بعد احلُ الثاين قبل امليالد، بعدما إندثرت
ها وجدت على األبواب الومهية و اليت شبه)Salama.P( ب د على نصبٍوجِ بزخرفـ وين و د يف جِ

    .)8(سدلَّ
      

                                                           

1 - Blas de Roblès  JM & Claude S (2003) op.cit, p73. 
  .101ا����� ا�����، ص) 2007( را�	 ���� -  2
3  -  ) �12& �N�23%�1991 (����
  .16، صا
���� ا

4 - Berbugger M (1867)Tombeau de la chrétienne, Mausolée des Rois Mauritaniens, Alger: édit, coll, 
Bastide librairie, p30. 

   .122ا����� ا�����، ص) 2007( را�	 ���� -  5
6  - �  .125، ص���
 7 - �[�(�O H*10O )2007 ( ص ،����
   .314ا
���� ا
  .33) ا
���� ا
����، ص��Q1999وس �O�'ة ( -  8
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مربعـة   ةقاعدو )متر 64(قطر اسطوانته  من اخلارج ذو شكل إسطواين املبىنفمن حيث الشكل      
 حجارة مصقولة كبرية احلجـم  بإستعمال مدرجشكل خمروطي ب تهقمبنيت ، )1()متر 63.40(تبلغ 

خرفـت  ز ،)3(أربعة أبواب ومهيةاخلارجية األربعة على  يف اجلهات ركما عثِّ، )2)مترا 33(بإرتفاع 
ا بنحوتبارزة على شكل صليب، إال أن هذه الزخرفة اندثرت مع مرور الزمن، ومل تبقـى   واجها

ه الزخرفـة  ا لتشابِومية نظرقرب الر يح اسمالضرِ أثارها إال على واجهة الباب الشمايل، هلذا شاع على
  )43ا
>%رةأ9=�( الصليب. مع رمزِ

  

     جهز املبىن مبدخل رئيسي يف اجلهة الشرقيؤدي اىل غرفـة  الومهية مثل املدغاسن،  البابِ ية حتت
 سقف مقبب، ، أجنزت حبجارة مصقولة، ذات)أمتار 3(وعرضها  )أمتار 4(موجهة حنو الشرق طوهلا 

اً) نظرانظر الصورة(ودمسيت هذه الغرفة ببهو األس ي هـذه  لنحت األسد والبؤة البارزين عليها، تؤد
 الضـريحِ  ي  حنو مركزِري ينحنِدائ ) يف شكلٍمتر 0.84)وضيق(متر 149( الغرفة اىل ممر آخر طويلٍ

لي4(زية على الغرفة اجلنائْ فتح(  .  
  

 


�و )43(ا
>%رة�UY��א�d�1אN��5א���C�-��+-�(����2א� �
Bouchenaki M (1991) op.cit, p06. 

                                                           

1 - Alia Krandel (2002) op.cit, 100. 
2  - Blas de Roblès  JM & Claude S (2003) ibid, p74. 
3  - Berbugger M (1867) op.cit, p70.  
4 - Camps G (1962) op.cit, p202. 
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)+C�
�s+�د���RG;�Dא��r�"tא&-R_�א&�����2_) 28ا �

 ^�*
 T2007(را� ( ����
  .347ا
����، صا

  

  

�א��]%�
�א\���
��-�r�"tא&-R_�א&�����2_�)44ا
>%رة(  �
�9��1I�
  .310ا
���� ا
����، ص )2007وا�oون ( ا)�' ا

    

@ @
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O�uM@@æbãŠ@�i@|í‹š)@î�Ìb(: Rhenan-Beni  

      ا هذ جند ،)1(واد تافنة وأعايل سيقا ل على سهلِ) الذي يطِّمتر 221ونة (جبل سكُ رتفعِعلى م
اىل ذلـك   ظافعلى أرض شاسعة متتد أمامه، ي نالضريح الذي يهيم وحسب أمهية موقعِ الضريح،

قربه من سيقا وقيمة االثاث اجلنائزي، جعل الباحثني يرجحون أنه ينسب اىل ساللة ميسيل، املازِ لوك
بِوهو على الغال حيتوي داخة ثَّله على جفابن سيفاكس الذي حكَ مينارم 2(ربعد وفاة ابيه يف األس(.  

  

ذات  انحيث يظهر عليه التأثري البوين يف التيج حضارات الضريح طابعه املعماري من عدة أخذَ      
كما أشري اىل اىل شبهه )3(وين، والتأثري اهلليستيين يف الطابق واألعمدة والرأس املنحوت الطراز األي ،

صرباته يف  يف تونس وضريح وورغُهنشري بافريقيا، كضريح  املنتشرة بشمالِحة الفينيقية الكبري باألضرِ
  . )4(ليبيا

  

ـ   ضمن ثالثة أجزاٍءتمن حيث الشكل اخلارجي        فلي، شبه مهدمة مل يبقى فيها اال اجلـزء الس
بالعوامـل  كثريا تأثرت  ،)متر0.42(اىل )0.40(ذات علو جد مهشمة  شكلة من مدكاته متقاعد

كام ومجـع  بعد إزالة الر نبايت كثيف، ذات غطاٍء وتشكلت عليه تلةٌر بالتراب مكما أنه طُ الطبيعية،
العناصر املعمارية املكتشفة أعيد تشكيل هيكل الضريح، مما مسح بظهور اجلزء العلوي للمبىن، وهـو  

 ، أشـار )5( )متـر  30(ارتفاعـه اىل   لُ، قد يصهرمي ضخم متوج بكرنيش يعلوها يف القمة شكل
 .)6(راكوب اىل إحتمال محله لزوج من التماثيل(ذكر وأنثى) رجح أن ميثال الزوج امللكي

  

     ملبىن مكونٌا لُداخ أذات املقببة من القاعات  من جمموعةجممعة يفخمتلفة،  بعاد ثالثة  جمموعـات 
 ،ا مـا نوع ةجدران مسيكَ ةعن بعضها بواسطَ تلصرف فُهذه الغ، ها اخلاصوكل جمموعة هلا مدخلُ
هدم بعضها من طرف ا مؤلفة من مدكات يبلـغُ باحبـني  هـا مسك ثي الكنوز، القاعات وجدرا 

، وقد عثر )7(على أساس ي هذه اجلدرانوِستواها تبدأ القبة، وال حتت، وعند م)متر0.40( و )0.50(
ـ  ا بعضذورات، وكاألنفُي يتمثل يف بعض أجزاء جنائزِ غرف على أثاثهذه الداخل  ار أجزاء الفخ

املؤرخ اىل القرن الثالججازال االجزاِء ث والثاين قبل امليالد وبعضونقـش   من الرصـاصِ  ية وقطعة
                                                           

1 -  Vuillement G (1964) « Fouille du Monument de Beni-Renan en Oranie » dans C.R.A.I, p64. 
2 - Camps G (1994) « Mausolée princiers du Numidie et Mauritanie » dans R. Arch, p57. 
3- Vuillement G (1964) ibid, p90. 
4  - Camps G (1994) ibid, p54. 
5 - ibid, p55. 
6 - Rakob F (1979) «Nomadische Kœnigs Architektur in Nord Afrika  » , Bonn : dans Die numider, 
p151. 
7 - Vuillement G (1964) ibid, p75. 
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بونيقي غري كامل، أما أهم األدوات الثمينة فقد أخذت من طرف باحي الكنوز، وال ميكن وصـف  ث
األثاث كونه مكسر، ومبعثر عرب القاعمتما ك ،)1(ها يف األروقةجِت وخارِا العثور على عظام انسان 
2(عرب خمتلف القاعات(. 
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1  - Vuillement G (1964) op.cit, p85. 
2  - ibid (1964) p80. 
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O†M@@ò�����������������Óë†@|í‹šZ (Dougga)@ @

 إلن هذا الضـريح  )1(ق الثالثه بالطابقني األول والثاين كاملني، وجزء من الطابِإلحتفاظ نظرا     
ـا األثرية دوقة،  ملدينةانوب شرق جيقع يف وهو  ي النوميدي،أعترب أفضل منوذج للضريح امللككم 

اشتهر بالكتابة ـ الواجِونية، اليت عثر عليها يف املزدوجة الليبية الب ا هة الشرقية للمبىن، غري أ ليسـت 
2( هبناِءيف  واسامهالذين العمال  الذي كتب عليه امساِء كاملة ومل يبق فيه إال القسم(.  

  

    استمد الضريح فيظهر هناك مزج معماري مـن أشـكال   طابعه املعماري من عدة حضارات ،
املستعملة يف املبىن الدالّ والنقوشِ إغريقية وشرقية ومصرية، من خالل الرسوماتالضريح  ة على عتاقة

والذي يعود تأرخيه اىل القرن حتوى النقش.الثاين قبل امليالد، حسب م  
  

، وقد اجنز علـى  )متر 21( رتفاعِبإ من ثالثة طوابقٍيتكون الضريح من حيث الشكل اخلارجي ف    
كما يوجد على  ،رمز اىل الشمس الذي سدألكا يةحيوان وماتخرف برسزو ،كلالش ةمربع قاعدة
واجهة من الضريح فقد أقيم الطابق الثاين  فارسني، أما  حتملُ الضريح متثال يف شكل عربةعلى ثالثة 

أما الطابق الثالث ، )3(ق مصري وتظهر على على أعمدة الزوايا متاثيل حتمل فرسانانتنتهي بع مدكات
يهن لن يف أيـد وحيم ،نساء جمنحة ألربعة تماثيلٍب ينتززوايا  أربعةتوي على حيي هرم فبيين يف شكل
  .)4(اخللفية  قوائمهِعلى  جالسٍ تمثال ألسدب فزينتالقمة اهلرمية  أمارة، وكُشيئا ما يشبه ال

  

     يف داخجمموعةٌ جدتل املبىن و اجلنائزية من الغرف ةستطيلم كل، الشمجـعِ  صصت من أجلخ 
 )Poinssot.C( بوانسـو عتقـد  حنو الشرق، وي ةموجه أغلبها، والذي قدم للميت األثاث اجلنائزي

     .)5( أثرلضريح، لكن مع ذلك مل يعد له لبوجود مذبح 
  

                                                           

1 - Krandel A (2002) op cit, p30. 
2 - ibid, p105. 
3 - luck.cit. 
 

  .  171) ا
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5 - Poinssot C (1958) » les ruines de Dougga», Tunis: dans  Institut National d’archéologie et d’art , 
pp58-59. 
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Tlatli SE (1978) op.cit, p160.  
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O�çM@@|í‹šaــــخلـlë‹�@Z (le Maudolée de Khroub)@ @

      اخلروب  يقع ضريحعلى كتلة صخرية مدينة  غرب تراتكلم على بعد ثالثةوب، وعلـى  اخلر
  .)2(رجعين البت يتوال )1(بصومعة اخلروبكان احملليني الس دنعرف عوي ،اتريسمن مدينة  كلم 14بعد 

  

      حسب العناصر املعمارية اليت با ضريح ين اخلروب والتقنيات ا بونيقيا املتبعة فيه فانه اخذ طابع
ـ املقص اغريقيا، حيث تظهر التأثريات يف عدة تقنيات منها الطوابق، التيجان الدورية، و  دة،ورة املعم

 باإلضـافة اىل العـادات   ه، بإسـتعمال )3(يونالقرطاجبه شتهر نق املصري الذي أُالع رنيش ذاتالكُ
حـم،  ثة من اللَّاجلزئي لتجريد اجلُ احلرقِ عادةُ وب، خاصةًاجلنائزية اليت مورست داخل صومعة اخلر

واحلرق 4(لالكام(، عرفُ ومها عادتانهما النوميديون بعد إحتكاكهم بالطبقة االرية الفينيقية .ستقراط  
  

       يعود تاريخ وهو ما يشري اليه أيضا )5(اىل ما بني القرنني الثاين واألول قبل امليالد بناء الضريح ،
 ، )7( )ق.م 148-203(ل ماسينيسانوميديا العاه اىل أشهر ملوك )Ballu.A(بالو ينسبه  و ،)6(قزال

ا قـرب  أن يكونَاال مكن أنه ال ي الضريحِ، الذي يرى يف )Bonnel.M(جنده عند بونال توجهونفس ال
  .)8(نيسا يِامللك ماسح رجألحد امللوك ذوي القمة والنفوذ و

  

      كل اخلارجِمن حيث الشحببين  ي فالضريحجارة مصقولة ومنحوتعلـى  ، بـها من كل جوانِ ة
 2.35(االمجايل للقاعدة يبلغ أما االرتفاع ،)متر 10.50(لغ طول الضلع منها يبقاعدة رباعية الشكل 

منـه إال أربعـة أجـزاء     مل يبقالذي  األول للمبىن ، ويرتكز على هذه الكتلة احلجرية الطابق)متـر 
ربعموضوعة يف الزوايا االربعة للم زنت هذه االجزاء بأقراصٍي بارزة ترم9(اىل الشمس ز( .  

  

      ق الثاين فهو عبارةٌأما الطاب مكونة عن مقصورة من جمموعة ـ يك قدالدورية،  من االعمدة ن م
حـاول   كلـذل قد حتطم، لوي للمبىن فأما اجلزء الع، لآلهلة أو عدة متاثيلٍ متثاال تدورها يف أا أو

                                                           

1 - Bonnel M (1916) « monument gréco-punique de la Souma », dans : R.C, T49, p168.  
2  - �[�(�O H*10O )2007 ( ،����
  .311صا
���� ا

3 - Gsell S (1901) ,op.cit, 64. 
4 -  Bonnel M(1916) op.cit, p175. 
5 - Charbonneau (1862) « le Mausolée se Khruob » dans annuaire de province de Constantine, p64. 
6 - Gsell S (1901) ibid, p64. 
7 - Ballu A  )1929 ( « le Kharoub dans Rapport sur les travaux de fouilles et de consolidation »,dans 
B.C.T.H, p28. 
8 - Bonnel M(1916) ibid, p171.  
9 - luk.cit, p173. 
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األثريني بعض حتديد 1(تناثرةإنطالقا من البقايا املعمارية املُ الضريحِيم قمة تصم( ، ـ فأعـاد ذلك وا بِ
مت تسقيفها  )أمتار 6(حوايل  منها ارتفاع كل جهة بلغِ اليت، بِثلثية من كل اجلوانِاجلهات املُ تشكيلَ

شـكل هـذه   رصـاص، وت قد يكـون ال ببالطات حجرية كبرية متصلة فبما بينها بقطع من معدن 
   .2)متر 30(االرتفاع االمجايل للضريح حوايل ليكون  تسعة أمتارا ارتفاعه حوايل هات هرمالواجِ

  

يصـل اىل حـوايل    ا على عمقٍ، حتديدالغرفة اجلنائزيةر على ثع الداخلي من الضريحِ يف اجلزِء      
 كـم على  احتوتو ،متفاوتة االبعاد اجزاٍء مت اىل ثالثسوقد قُ القاعدة، سِحتت اس )متر 0.60(

نصف حمروقة، كمـا   منها على عظامٍ بعض اليت أحتوتفخارية ال رارِجلكازي،اجلنائ من االثاث كبريٍ
  .)3(االله نبتونوس حتمل صورةَ برونزية وميدالية بقايا اسلحة وفضية، الين اوبعض اال مت العثور على

  
  
 

  
�+C�
�s+�د�r�"[���RG;�Dאc"وd)31(ا �

Lancel S (2003) l’Algerie antique de Massinissa à saint augustin, paris: édit Menger, p42. 

                                                           

1 - Gsell S (1901) op.cit, p62. 
2 - Aïbeche Y(2003) « Le mausolée royal de la Soumâa: L’Algérie au temps des royaumes  
numide. Djazaïr », paris :une année de l’Algérie en France, pp 97-100. 

  .213ا����� ا�����، ص) 2007( را�	 ���� - 3
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    يخطون بزوالِأ الكثريون عندما يعتقد ـ زِلَالوثنية املغاربية القدمية، فقد  املعتقدات رايف م الفكر اخلُ
بقـوة   الوثنية القدمية حاضرةً املعتقدات بعضف نا هذه،ي املفعول اىل أياموما زال سارِ عقول أسالفنا

قد كانَو نا ويف معتقداتنا،يف تراث اىل وقت قريب احتقار ا ضرب فـرِ ا من الكُبعضها أو عدم االميان 
ون، حىت أن من ال يؤديها كأنه ترك فرضبلمن فروض االسالم اوا ، مـن   ا خاصةًصبح منبوذًوي

وغِي وبلُالتكنولوجِ رغم التقدمِ، نطرف كبار الس لٍمراح عالية والتقدم من احلضارة.    

    كثريالطبيعة كالما يدل على بقاء تقديسِ ا ما نسمعنائل (اجللفة وبوسـعادة   ، ففي منطقة أوالد
ز عند قيام عائلة ما برتهة قرب جبل، كثري من العجائ تذهبمن األغواط وتيارت)  شرقيةواألجزاء ال

 أو زيت ا من غذاٍءريا يسا نذرهوتأخذ مع اىل كومة من احلجارة املتراصفة  فوق بعضها (احلويطة)،
 وهو مـا يؤكـد  ) مكتفني لمنيمس بركاتكم،(مث ترش املكان به وهي تتمتم بكالم من مثل  أو قهوة،
ومانية ت البونية والرالتاريخ مرورا بالفترا ما قبلمنذ  الطقوسِ ممارسة قدسية اجلبل واستمرارِ استمرارِ

الصاحلني أو  األولياِء ألرواحِيا مسكن حال هوف ،احالي املرابطية الفترة االسالمية طقوس ووصوال اىل
ونْ)،اجلْ( لألرواح مسكنطلُواملُ ،سيدي عاشوربل املطل على القل هو جبل اجلف ن  ي على ام البـواق

  .)1(حنيالصال ميت على أمساِءاليت س من اجلبالِ وغريمها الكثري سيدي رغيس
سة للمكان (العساس) اليت ترمجها م االرواح احلارِهنا ه أن املقصودCamps( (وقد أشار كامبس    

(Gardiens)اىل لفظ 
 )2( .  

 ا اىل وقـت وار مارسبشعلى أطراف والية  و ،املغرب االقصىريف بعض الريفيني يف  كما أن     
الطـواف   مثلة يف عادةقوس مالطُ وهذه الغيث، السماء عند انقطاعِ ا وثنية الستعطافطقوس قريب

صور الوثنية ثني اىل العمن الباح أرجعها العديد قوسوهي طُ ،) anza.N’ou.Taslit (املطر بعروسِ
باملنطقة . القدمية اليت سادت 

  

ب املطر(ص السترتالكما أن األوالد يف منطقة اجللفة واالغواط وبوسعادة يرددون عفويا أغاين      
وهي على الغالبِ ب ياملطر ونشريلك  كبش بقرونوا )،ص طقوس ترجع قدمية خاصـةً  اىل فترات 

 باملاء وامللح يف مواسمٍ املنازلِ وعتبات ترش االرضياتما  ، وعادةًخر هو الكبشآوأا قرنت مبقدس 

                                                           

1  - ���-
  .236ص ا
LJا�K: د�%ان ا
�	�Q%4ت ا
H1-&�J، ا
,'�8،) ا$0N>�د وا
��O ��0J ا
���ل ا$�O�Q )2008 �,,%ن &*�' ا
2 - Camps G(1980), p197. 
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معينة، وغالبا يكون ذلك الرش رمزيعلى حاله تقريبا، وقد تساءلنا كـثريا:   ا، إذ تبقى غبار العتبات
ك أن تربد األرضِهل املقصود بذل زال الغبار؟ أم لذلك مدلوال ت أكثر عمقا ورمزية؟.وي 

  

للتقرب منها حية يف مناطق متفرقة من  معينة أشجارِ على أغصان ةوضع األشرطَ عادةُ وال تزال     
ـ نووسدرة املٌ فرنانة بعني الدراهم التونسية و اللة عيشوشة مبنطقة القبائلِ فاإلهلة، )1(مشال افريقيا ة ش
ا للشفاء من املرض الذي يعانونه أو طلبا كلها أشجار تلجأ اليها العجائز بداية الربيع طلب،بعني وسارة

 يف األرياف، حجرية على مصطبة هايستكدفيتم  احلجارةُأما  ،أو أي غاية أخرى أو األوالد للنجاحِ
ـ   ،)2(مع إشعال الشموع امللونة وجممرات البخور سـيدي  "ـمث البدء بتراتيل معينة عادة ما تبـدأ ب

 يأخـذنَ سـاء  النِ بعضِأن  ، لدرجةوالتبعية الرضوخِ وغريها من االلفاظ اليت حتمل دالالت ،"فالن
 ينها.بعد تسخعندما يشعرن بأمل يف البطن بعضا منها الستعماهلا 

    

 ،املـرتلِ  يفاملالبس أو تنظ الشمس أو غسلِ عند غروبِ ن من االغتسالِأطفاهلُ متنع االمهات و    
 مسِعبادة الش بِالراسخ بأن يبعدن اللعنة واجلن، رمبا يعود أصل ذلك اىل رواس العتقادهموذلك 

 . من النشاط املرتلية والتقليلِ باألعمالِ اليت جيب احترامها عندما تغيب وذلك بعدم القيامِ
  

وهي مـن  رمز العني املفتوحة، ) ويد تانيت(مسة ناك اخلُه اأيض القدمية من بني بقايا املعتقداتو     
التعاويذ املشهورة اجد النزالُ اليتو ،من املعاين السحرية الروحية واليت حتمل العديد سها إىل اليوم نلم

 رسـم وهي ت ،اخللفية للشاحنات على األبوابِخصوصا  ونراها يف إفريقيا الشمالية بشكل كثيف، 
وهراتأيضاً على عضاديت الباب (جانيب الباب)، كما تا9=@�  (صنع برباعة من ا
، وهي )48>@%ر ا

 ،(بعبوصال ننسى أيضا ذيل السـمكة كما ،)اخلميسة(أو )يد فاطمة الزهراء(تعرف عموماً باسم 
يف  قوـا علافريقيـا ي  احلوتة) وهي تعويذة أخرى حتمي من احلسد مازال بعض الصيادين يف مشـالِ 

 بوصيدون اله البحر. لإلله وهي رمز مراكبهم،
  

    احلـرب   إللـه  وهي يف االصل رمز ،على أحد جدران املرتلِ قرين الثور تثبيت ا عادةيوجد أيض
أمـا   ،بشكل بارز وضع يف واجهة املنازلِالزالت ت ،سادوعادة ما اعتقد بطردها العني احلُ قورزيل

 من شعر احليوان ةظفريأو  أو منقار طري، يف شكل قرن غزال صغري مائمالشباب فكثري منهم يتزين بت
 االنسـان ، كمـا أن  يةعلى بقاء االميان بنوع من الطوطم دليلٌ ، وذلكالشر والعني احلسود إلبعاد

                                                           

1 - Ben Abou M (1975) La résistance Africaine a la romanisation, paris: édit. Maspero F, p253. 
2  -  89�: �1;<
  .66ص ا
���� ا
����، (2005) &*�' ا
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القروي الذي يكبشِ س وحيترم قرونَريب الغنم ال يزال يقد االضحية ا يف بيته اعتقاد ا منـه  وحيتفظ
 ني.قيه من العاا ت

  

ني أو الصاحل األولياُء فأولئك ،املغربِ سكانشائعة وسط فهي  األفراد يف إجناز املعجزات وةُقُ أما     
يـة مـن   ، ويشتقون قوم الروحانِربكةاليقال بأم ميتلكون  ا) كما أشرنا اليهم سابقًمن – ايقورا(

، املباشر بدون وسائط ميكانيكية ملسافات بعيدةيشمل ذلك القدرة على الطريان قد  ،وسيط مقدس
ـ  احمللـيني،  بقيت أثار أرجلهم على احلجارة اليت طاروا عليها شاهدا عليهم يف اعتقاد السكان ي فف

ه أثنـاء  يف طريانِ هقد استعملَ سيدي عبد العزيزا يعتقدن أن سوة حجرالن ف باجللفة تزورمنطقة الشارِ
حية يف مناطق عديدة مـن بـالد    االموات الطعام اليت تقام على شرفالتزال مآدب هذا وحجه، 

رنا مبا وجد جبوار كثري ذكُوهي ت "طعمة االولياء واالسياد الصـاحلني املغرب، ويطلق حاليا عليها اسم "
 وفحـمٍ  دملواق من اثارٍ )1( ...)املزارة ،قبور اجلهالء ،احلويطة( ما يعرف األن ب من اجلثوات القدمية

  .)49أنظر الصورة( 2جنائزية مآدبتدل على بقايا 
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اللِمن خ ما تقدم يف هذا الفصل يالنقاط التالية : شري اىل أهمِمكننا أن ن  
يف  يني، نتيجة التشابه الكبريِزاوج النوميديون بني اهلتهم الرئيسية اليت عبدوها وبني اهلة القرطاجِ -*

ها، إضافةًصها وأدوارِخصائ اىل ميلوميديون.ها اىل الطبيعة اليت قدسها الن  
*- ـ  مل تقتصر التأثريات القرطاجية الدينية على املناطق النوم ة أو إحـدى  يدية القريبة مـن قرطاج

 سريتالية أبعد كـاىل مناطق داخ ول الشريط الساحلي، لكنها انتشرتاملستوطنات التابعة هلا على طٌ
Cirta.  

*- بينون ورفيقته تانيت ظهر بعل مح وانتشـرت االهـداءات    ،ونية يف نوميديابعل كأهم االهلة الب
رمها على جتـذٌ  اال دليلٌ ما باألالفهِوالنذر املقدمة هلما يف أغلب املدن النوميدية، وما انتشار أنصابِ

 مها يف النوميديني.وقوة تأثريِ

 مـن البحـوث   ينتظر املزيـد ا اليزال غامضون وتانيت الكثرية اال أن أصل مح النظرياترغم  -*
  .االثارية

النوميديني، حىت  ممارسة بقوة يف أوساط طويلة البونية لفترة قرطاجة بقيت املعتقدات بعد إحراقِ -*
االعدام.اليت كانت جتلب ملقدمها عقوبة  التضحيات البشرية  

ـ  نيالنوميديتقبل أشري يف العديد من املراجع احلديثة اىل أن  -* ن بعـده   بيسر الدين املسـيحي وم
   بونية.بوجود اله أكرب يف الفترة الهم بسبب إميانِكان االسالم، 

اسالمي عليه يبني جتذر املعتقـدات   غطاٍء ان استمرار هذه املعتقدات اىل وقتنا احلايل مع اضفاِء -*
الدينية الطبيعية يف حياة السالقدماء. كان     

االول  ميالد اىل القـرن قبل ال الثالث من القرن بناء معظم األضرحة اىل الفترة املمتدةيعود تاريخ  -*
مع احلضارات ااورة  شكل ممالك احتكتالليبية ت عوباليت بدأت خالهلا الش ميالدي، وهي الفترةٌ

  هلا ودخلت يف أهم أحداث التاريخ اليت ميزت منطقة البحر االبيض.

التراث  خلطر ضياعِ عدم االكتراثاحلالة املتدهورة اليت يعاين منها أغلب املعابد واالضرحة يبني  -*
النهوض ا، وتطلعنـا   ألجل رشيدةً سياسةً تفتقد تعاين االمهال وفهي ا، املصنف منها عاملي خاصةً

  العديد من اجلرائد عن الواقع املرير الذي تعيشه هذه االثار من مثل:
 )2(" أهم موقع أثري يف اجلزائر يغتالـه االمهـال"   - ،)1(" أثرية تتعرض للنهب والتخريبمعامل" -

 وغريها من املقاالت .

                                                           

  .19، ص13)، ا��,� 26-09-2004( ���4201�ة ا�)�6، ع   »3��/4 أ���1 0(/�ض �-,+' وا�()��' «�&%� .ب، - 1
  .15، ص14)،ا��,�16-08-2005(���4475�ة ا�)�6،ع »أه�C94 3 أ�1ي A@ ا�&"ا?� �<(��� ا=ه��ل« ر:9ان ع،  - 2
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حياة اإلمرباطورية  يف الفترة اليت شهدت وين يف نوميدياضور الديين البيف هذه الدراسة موضوع احلُ تتناول    
ي تارخيية عن الشـعبني القرطـاجِ    حملةميقدتمن  الدراسة انطلقت قد و ،)ق.م146-ق.م814القرطاجية (
هم ملدن قارة على السـاحل  ا بتأسيِسمرور ،أصول الفينيقيني اىل خمتلف نظريات التطرقِ لِمن خال ،والنوميدي

وري مث توجههم حنو البحرِالس ب اوإنتهاًء ،طاألبيض املتوسم يف الغرب (قرطاجة) تأسيس أكرب وأهممـع   ،مد
إعطاء حملة سياسية و عسكرية عنها، وقد خرجنا مبجموعة ج لعل أمهها متثل يف:من النتائ  

 - كان اخلالف العائلور سبباًي امللكي يف ص إلنشاء أكرب وأهم اإلمرباطوريات   التـاريخ   الـيت صـنعت
ها يف ذلك املوقع اجلغرايف املمتاز.  اإلنساين القدمي، ساعد 

 - األمر مث القرطاجِ الفينيقيني أولَ كان تأسيسيني فيما بعد للعديد ن احملطات واملراكز التجارية علـى  م
ون متنوعة، سـتكُ  ك عالقاتبذل وميدية، لتنشأَر الفينيقية النالعناص سواحل افريقيا الشمالية دور هام يف التقاِء

 الدينية. يسي يف نقل التأثرياتالرئ بسبالفيما بعد 

 نت الدراسـات الذين بي هؤالِء ،وميدينيالة على النوماد الذي يعين الرحا خطأ إطالق اسم النأيض تبني - 
 ية وملوكهم.احلديثة أم كانوا مستقرين يف مدن معلومة، وهلم تنظيمام السياسية وعالقام اخلارجِ

 - و كماسينيسـا  أقوياء ملوك بقيادة نوميدية موحدة ممالك خينا القدميتقطعة من تارِتشكلت يف فترات م 
 ا علـى وروما حفاظً قرطاجة تهاحاكَ اليت اخلارجية واملؤامرات كم،احلُ يف لوكاملُ بعض أطماع ولوال سيفاقس،
   ا كان.أحسن مم اًنا حضورلكان ألسالفمصاحلها، 
 العامل قِمناط بقية عن اشأن لُيق ال كانَ القدمي املغربِ أن فيها، الشك اليت العتيدة احلقائق من أنه تبني - 
ـ  إىل تعـود  الـيت  احلنش عني حضارة ابقاي ذلك دليلُ رية،الشعائ مارساتهم أو الديين التفكري يف سواء ونملي 

 الـيت  اخلروب عةوصوم وريتايناملُ ريحوالض يقاوس وقةود اسنمدغال أضرحة و امليالد، قبل سنة ألف وسبعمائة
 يشـنق ش ولِوص غمفر يه،يع ال اإلنسانُ كان إذا التاريخ ذنب ما لكنِ القدمي، العامل حضارات بناءات ماثلت
 ىحت فيعرِ ال منا الكثري أن إال روما، عرش إىل هوأحفاد وسسيفر بتيمس ولصوو الفراعنة، عرش إىل وأحفاده
  .هويتهم أو أمسائهم

ـ  يايقافرِ شمالِي بِينيقالف قة لالستقرارِالسابِ ن الفترةَأ ،آخر يف موضعٍ الدراسةُ نتبيكما       ت مرحلـةً  كان
ممارسات دينية حملية متنوعة، مثلتها تعدد طرق الدفن وتقدمي خمتلف أنواع القرابني، كما شهدت مهمةً عرفت 

رِتقديس املغاريب القدمي يف مرحلة أوىل تقديس مظاه احليو يها مرحلة تقديسِالطبيعة لتلاليت قامسها بيئـةَ  انات 
  منها: النتائجِ عديد استخالصعيشه، وقد أمكننا 
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 - االدعاِء على عكس الساملُ د لدى بعضِائـ دماء واملُني القُؤرخ د جـر ون ميـدي ومن النحدثني، مل يكُ
مستقبلني حلضارات غريهم، يتأثرون وال يرون، يقلِّؤثدون وال يون، بل احتفظُبدعوا بالعـ  ديد م م ن معتقـدا
وا معتقداتم بآهلتهم وطقوسهم الدينية كآمون وتنيت وغريمها. احمللية األصيلة،كما أثْرجريا 

مث  بسيطة، البدايات االوىل لنشأة الدين يف املغرب القدمي بدائية  القدمية، كانتكغريها من احلضارات  - 
  .مث التشخيصية لتصل أخريا اىل مرحلة التوحيد الطوطمية، و الطبيعيةكاملراحل الدينية عديد  توالت
القبور كالتالل اجلنائزية و  ببناء اهتمامه خالل من جليا يظهر وذلك الثانية، باحلياة القدمي املغاريب اميان - 

 لالحتفـاالت  قامـة إو للقرابني إضافة إىل تقدمي ،القبور املزخرفة كاملدغاسن والرومية مث البازينات واملصاطب
لي وغريمها، وح عة من فخارياتمنو أدوات ، وبوضعِاىل الغربِ ور من الشرقِبتوجيه القُ مع اعتماد ،املصاحبة

 على أمل أن ينتفع ا امليت يف حياته الثانية.

 - لذاته، ي القدمي مل يقدس احليوانَأن املغاربِ مكن القولُي ولكنه متثلـت   سكنتها، ا ساميةًوجد فيه روح
 ي احليوانات.ما من باقك الطري أو غريهك الكبش أو ذلت يف ذلربه اليت حلّ يف روحِ

، للقـدماء  الـديين  اجلانب يحراوِالص طلساأل يف و ناجر التاسيلي يف الصخرية بينت حمطات الرسوم - 
 إدعـى  وليس كماالقدمي  املغربِ بالد يف األصيلة املقدسات من للشك، أن الكبش جماالً ت مبا ال يدعكما دلَّ
 املؤرخني أنه وافد أجنيب، وحتديدا من مصر الفرعونية. بعض

جنائزية، آهلة و معابـد، مث  دينية ومن طقوس  كذلك خالصةً ألهم املعتقدات القرطاجية، الدراسة قدمت      
للجانـب  فصلت يف دور خمتلف العالقات اليت مجعت الشعبني اجلارين النوميدي والقرطاجي، والـيت كـان   

االقتصادي منها التأثري األكرب واألوضحمن حصرِ ، وقد متكنت املهمة يف:ج بعض النتائ  

كانت معظم املعتقدات الفينيقية مرتبطة باملظاهر الطبيعية، شأا شأن أغلب معتقـدات احلضـارات    - 
وثالثيات ضمانا لتقويتـها   املتوسط باحتادها يف ثنائيات األبيضِ القدمية، كما عرفت يف الساحل الغريب للبحرِ

  وزيادة نفوذها.

-   تعارف الفون وينيقي النوميد أول األمر بعد تعامهمل ّهذا التعامل الذي مهد لروابط وعالقات  جاري،الت
 سـهلت  اليت العوامل أهمِ بني من العالقات هذه تكانقد و ،ع وغريمهاتماو السياسة متعددة، مشلت جوانب

احلضارة  ، هذهونيقيةباحلضارة الب عرفت يف كتب التاريخ  احلضارتني خصائص بني مجعت مميزة، حضارة خلق
رغم  ياقيإفر مشالِ قمناط فختلم إىل قرطاجةج خارِ امتدت ،كماواهللنستية صريةامل التأثرياتب ثراءا زادتاليت 
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 بعدِ احلضارة ههلذ الويف ظافاحمل ةييدالنوم اململكة اعتبارِ لدرجة ،لبالدنا الشرقية املنطقة يف أقوىكان  تأثريها أن
  .قرطاجة تدمريِ

-  البونيون بني اآل زاوجهلة الرئآوميدية وبني يسية النهة القرطاجِليني، مستغلني تشابه خصائصهـا،  ها وأدوار
إضافة اىل ميلها اىل الطبيعة ها اليت قدسوميديون و القرطاجِالنسواء. يون على حد  

بعل  التأثري الديين القرطاجي يف نوميديا، بدءا بأهم االهلة البونية واليت مثلها يف مواضعِ ل البحثُفصأخريا،      
إضافة اىل مواضع التأثري األخرى كالطقوس الدينية واجلنائزية وتقدمي القرابني، كما أشـرت يف   محون وتانيت،

آخر جزء من هذا الفصل اىل التأثري يف األضرحة النوميدية الشهرية كاملدغاسن واخلروب والضـريح امللكـي   
  املوريتاين، ولقد خلصنا أهم ما استخلصناه يف:

- ملقدمة لر اذٌانتشرت االهداءات والندن البونية والنوميدية بـاألالف،  يف أغلب املُون و تانيت بين بعل بعل مح
جتـذرمها وقـوة تأثريمهـا يف نفـوس     قـوة  على  كما دلَّية يف نوميديا، أهم االهلة البونِهما مما دل على كونِ

ني البشرية، هذا الطقـس  القرابِانتشرت أيضا التقاليد اجلنائزية البونية يف نوميديا خاصة تقدمي  ،كماالنوميديني
الذي رغم التحفظات اليت أثريت حولهإال أن األنصاب اليت و ،  ـرجِح احتمـال ممارسـته أوسـاطَ   جدت ت

يديني املُتأثرِين باحلضارةومالن ونية.الب  

 الذيأمهيته ومكانه على النصب ولكل رمز  خاصة، يف األنصاب برموز وتانيت ونمح بعل من عرف كلٌ -

والتني، ومنها الكـوين   العنب ، لكن أغلبها محلت صفات القوة واخلصوبة والتكاثر، منها النبايت كثمارتشغله
  والكباش. والدالفني جوم، ومنها احليواين كاليمامالشمس والن وقرص كاهلاللْ

ـ  بأغلب خصائصه احتفاظهمع  بالوافد ساتورن محون بعل الرومانية امتزاج شهدت الفترة - ـا اليت ع رف 
 . كاليستيس ومانيةالر باإلهلة امتزجترفيقته تانيت فقد  أما ،كاحلماية واإلخصابِ

وطنية، وهي الفترة وميدية تشكل ممالك عوب النمع الفترة اليت بدأت خالهلا الش األضرحة بناء معظمِ نتزام -
 وميـديني اك النكاحتدت الفترة اليت شهِ كما أااالول ميالدي، املمتدة من القرن الثالث قبل امليالد اىل القرن

    .جاورة هلااملُ احلضاراتب

 بالد النوميـد يف  حاضرة، واهلة وقرابني أساليب دفن وبناء معابد -ها البونية جبميع مكونات املعتقدات تظلّ -
وهي ية، ق النائيف املناط يل خاصةًاحلاى يف وقت موجودة حتوهي ال تزال  ،وقت طويل بعد زوال قرطاجة حىت

  .نااتنا وأمهاتجد مِي ووشلوح خريف يف طرزٍكعنصر زعادة ما حتْضر 
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- مل ينحصر وين يف نوميديا على جانِالتأثري البب املعتقدات فقط، بل مشاالت ل عديداألخـرى، كاللغـة    ا
والسياسة.ب والزراعة والصناعة، وحىت جمالت الط 

     أن  رأيتالتوصيات أضيف اىل حبثي هذا بعضحىت أساه ،م فاظ على تارِبنصييب يف احلراثنا الوطين خينا وت
القدمي، وقد خلصت هذه التوصيات يف النقاط التالية:  

      *- ناية باألضرِمن الضروري العحة النوري وميدية وصيانتها دوريا، كما أنه من الضر  تنظـيم رحـالت 
ا من السياح األجانب أو من تالميذ املدارسِية اليها، سوآًءسياح أو اجلمعيات راثية.الثقافية والت  

ي لبعض العادات احلالية حيتم علينا تبـيني حقيقتـها،   غم الغطاء اإلسالمر الوثنية معرفتنا باألصولِان  -*     
مسة والعني ور اخلُبني ص خاصة جتمع مطويات وضع ولعلَ خاصة يف وسط كبار السن من الشيوخ والعجائز،

    ل ذلك.يسهِّ اجلنائزية والنذرية أمر ا يف األنصابِهوغريها، وبني ما يشا الشريرة واهلالل وقرون الكبشِ

    *- ا على جيبئاواهلي ملؤسساتأنمسـتوى التوعيـة و   أن تزيد ،اإلدارية اليت تتبىن الثقافة ومحاية االثار ت 
 الكبري حملطات مهالِيف مدينيت اإل ، فقد الحضتثاراآلتطبيق الصارم للقوانني املعمول ا يف اال محاية بال تقوم
    الرعاة واملترتهني. من طرف خ عليها خاصةًي الصارِ، والتعدالصخرية الرسومِ

، النوميديـة  ضور البوين يف املعتقـدات احلُ حِبعض مالم تأبرز كونقد أ –ذا العرض احملدود  – يولعلِّ     
والتنقيـب،   البحثب أن يزيدوا املوضوع ثراءا نيعسى الدارساملالمح من تلك  خمتلفةالنظر يف جوانب  تولفت
هامة  مٍن معالمم عيب ملا يضالش راثوبة، أو حىت يف التوشة أو املكتالعمران الباقية أو الوثائق املنقُ يف آثارِ اًسواء
ودقيقةعن خمتلف ، املعتقدات ة.القدمي 

    عي متكَّين من الوصولِويف اخلتام، ال أد إىل نتائج حاسمة وكاممـل  آمن خالله باباً  تقد فتح ، غري أنينلة
ـ ) عسى أن ياوأنثروبولوجيأن يلج منه باحثون من خمتلف التخصصات (تاريخ، آثار، لغات،  ـ فض ل ي تكام

جهودق هم إىل حقائحول هذمة حاسوعا املوض.  

  تم بحمد اهللاتم بحمد اهللاتم بحمد اهللاتم بحمد اهللا                                                                                                                   
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 ا���ر��، ���ن: دار ا���وق ����� وا���ز��، ص1997
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Fantar MH(1986) Kerkouane, cité punique de Cap bon (Tunisie), Tunis: t.III, p69.  
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Berthier A & Charlier AR (1955) op.cit, XXI,a. 
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Sznycer M (1982) op.cit, Semitica XXXII,pl VIII. 
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CIS, II, N°3741. 
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Hachid M (1998) op.cit, p349 .  
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Tlatli SE (1978) op.cit, p114.� �
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Encyclopedie univesalis (1985)T2, p 444.  
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Rebecca Newman March 2010 Incidents of travel in Algeria , The Association for 
Roman Archaeology (ARA), Issue 23, pp 6-7 
www.associationromanarchaeology.org.uk 
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�د��������������א��:�:�:�:������و�

  .ا���
ن ا�����* 
�� ا����و��� ،)ا���� ا�����(ا����ب ا����س  -*��. 

  

) ا��(� ود�-ان ا��(��أ وا��(� وأ (�ر ا���ب وا��*� و ا�(�"� و%! )�'�ه� %! ذوي 1971ا"!  ��ون ( -
 6ا����6ن ا5آ(�، "��وت: دار ا����ب ا��(0��1، ج

 ،?-��ي %=�� <=��> وا��;�ب،  ا��9��� ":د ذآ� 09 وا�����8 ا�����8( 1989 )ا�(��ي ا7 )(�� -أ" -

��  :ا�*Aا@�?B��1 ا��C-1-ن ا�D�� ���)6ا��.  
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� و.�"��ات أد&�ن  (1997) ــــــــــــــــــ -. U V ،%&ر� .دارا���ووق:ا$ردن ا�"

- ) 	V-] ^ط��91992 ا،	��)� ا���و� اZو�S ;	 ا���Iب، دار ا��را#�ت ا��*��� وا���آ0 ا��*<�V (1. 
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