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    أستاذ التعليم املتوسط

ر عبد القادر –باحث دكتوراه      جامعة ٔالام
    جزائريةالجمهورية ال –قسنطينة 

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
من سطوع الشمس وضياء القمر وعلو الجبال وسعة األرض   عىل هذا العامل ورأى عظمة السامء،اإلنسان ألول مرة  ما أطلعند

فأدهشه ذلك، ونتيجة لسذاجة عقله فانه مل يستطع الوصول إىل حقيقة الخالق فشعر أنه ضعيف وعاجز أمام هذه املظاهر 
هذا الحس الداخيل يسمى تدينا فالغريزة  )١(ا وحريةفخر ساجدا لها يف اعتقاده أن الخضوع لها حامية وقوة واالبتعاد عنها خوف

الدينية مشرتكة بني األجناس البرشية حتى أشدها همجية، ورغم وجود بعض الجامعات اإلنسانية البدائية من دون حضارة 
ة لها فالدين هو مجموعة من الوقائع التي تشمل العقائد والطقوس، وهو مؤسسة اجتامعي )٢(،وعلوم ومع ذلك فلها ديانة

وهناك فرق جوهري بني الدين والفكر واملعتقد  )٣(،يف الطقوس جانبني األول روحي مكون من العقائد والثاين مادي متمثال
فالفكر هو اجتهاد إنساين عقيل قد يصيب ويخطأ، أما الدين فهو منسوب إىل اإلله يجب إتباعه وتطبيق رشائعه من دون البحث 

ا يتبناه مجموعة من البرش ا معينً  املعتقد الذي هو مجموعة من األفكار التي تشكل منهجً إىل عن مدى صحته وخطأه، وصوالً
لقد اختار سكان بالد املغرب القديم كغريهم من  )٤(.من الدين اويسعون إىل تطبيقه عن طريق مجموعة من الطقوس وهو جزء

تي تنوعت بني عبادة مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر وال الشعوب ديانة يسريون عىل رشيعتها واملتمثلة يف الديانة الوثنية
(الحيوانات والنباتات) والعبادة الروحانية (األنيميات)، وبني هذا وذاك برز  والنجوم والحجارة واملاء...، وبني العبادة الطوطمية

التي جاءت  الساموية الديانات للمغاربة مجموعة من اآللهة والتي كانت مبثابة امللهم لهم فتمسكوا بها ودافعوا عنها، حتى أن
بعد ذلك يف شاكلة املسيحية مع (الرومان) واإلسالم مع (العرب الفاتحني) وجدت صعوبات جمة يف اخرتاق هذه املعتقدات، بل 

ه اآللهة نجد كل من اإلله آمون إله ذا من مخيلتهم ومن مامرساتهم اليومية، ومن بني هأنها مل تستطع أن متحيها ولو جزئيً 
  شمس واإللهة تانيت إلهة القمر.ال

   
   ٢٠١٥  غسطسأ   ١٢  تاريخ استالم البحث:  

  الوثنية، آمون، تانيت، المغرب القديم، اإلغريق، الرومان
  ٢٠١٥  وبرـــــكتأ   ١٨   ر:ــول النشــتاريخ قب

      

   

رية كان دو -."األجنبي واالحتواء المحلي األصل بين: القديم المغرب بالد في تانيت واإللهة آمون اإلله عبادة" ،الصالح بن سالم

 . ٦٤ – ٦٠ . ص٢٠١٥ ديسمبر؛ الثالثونالعدد  -التاريخية.
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ر كانت الديانة الوثنية  بما  )٥(العالم حلبة روحانية واسعة، تعت
ا الشمس والقمر ؤالا ي العصر ف عم هذه النظرية  ار والرياح وي

ى  الحديث الفيلسوف تايلور، الذي يرى أن الديانات قامت ع
أساس عبادة ٔالارواح وإن ٕالانسان عبارة عن جسد وروح، وينسب 

رة كل النجاح والفشل، ى هذه ٔالاخ وقد أنجبت املخيلة املغاربية  )٦(إ
ن شكال زوج مقدس وهما آمون وتانيت ن مهم واملشرقية ، إله

ي اختيارنا لهذا  راء، كان سبًبا  ي شكل مدح واحتواء واف والغربية 
ي إثراء معارفنا حول هذا  البحث للغوص فيه، فضاًل عن رغبتنا 

ي حياة سكان بالد املغرب القديم، ولعل  - الدين واملعتقد  - الجانب 
راح إجاب ا واق ن أهم ٕالاشكاالت ال طمح البحث ملناقش ات من ب
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لها: ما هو أصل عبادة ٕالاله آمون وٕالالهة تانيت ؟ وكيف تمكن 
م الدينية  ي حيا ى معتقد  املغاربة من تطوير فكرهم والوصول به إ
ي  ؟ هل هذه املقدمات كافية إلنشاء دين أو معتقد مغاربي؟ أم 
ن  ر ب مجرد معارف بدائية بسيطة ؟ وكيف نفسر عالقة التأثر والتأث

ى بالد املغرب القديم ؟ وما هو السر املعتقدات امل حلية والوافدة ع
ى معتقدهم الدي رغم كل املؤثرات  وراء محافظة املغاربة ع
ي  الخارجية ؟ وهل تمكنت الديانات السماوية املسيحية وٕالاسالم 

ى هذه املعتقدات ؟   القضاء ع

MIáçÚaäÖý]ì^fÂ 
ر من  ر يعت ي أصولها ب أك ن املنادي بأصله ٓالالهة املختلف 

ره أجن عن بالد املغرب القديم  ن الذي يعت ي املغاربي، وب املح
ي هذا البحث إثبات  ي، إغريقي، روماني) وسنحاول  (مصري، قرطا

   هويته من خالل بعض ٔالادلة ٔالاثرية. 
ًرا عند  ري بآسيه): "كان آمون إلًها كب يقول املؤرخ (ه

ربر... يرى أصحاب الاختصاص أن حرف "، فمن ناحية اللغة )٧(ال
 - إيمان  -آمان، ؤالام  -امليم هو مصدرًيا عند املغاربة، فاملاء اسمه 

ى مغاربيته. ى ع كما أن وجود مجموعة من ) ٨(وهذه الحجة ٔالاو
ي كل من معبد الحفرة  النقوش  -قسنطينة  - الصخرية لإلله آمون 

ي ( أخرى  ) نصب آلمون، ووجدت له نقوش٢٨١حيث وجد به حوا
ي كل من (هيبون، دلس، شرشال، تيبازة)، وكل هذه املناطق تنتم 

ى مغاربيته، ى اململكة النوميدية، دليل آخر ع وكان ٕالاله آمون  )٩(إ
ر وخلود الروح والشمس، ر إله الخ أما املؤرخ  )١٠(عند املغاربة يعت

رى بأن آمون كان ملًكا ليبًيا أسطورًيا صار إ ي" ف له "ديودور الصق
   )١١(فيما بعد.

ى مصر، وتقول أنه  آمون بينما نسبت املراجع املصرية ٕالاله  إ
كان يعبد بمدينة طيبة، وقبل ذلك يجب ٕالاقرار أن آمون كان إلها 

الليبية قبل أن تصبح مصرية منذ منتصف القرن ) ١٢(لواحة سيوة
ي ليبيا )١٣(السادس قبل امليالد ي خريطته  رودوت يلحقها   ثم )١٤(وه

ى آمون طيبة وأصبح رئيًسا لآللهة املصرية،  ر اسمه من آمون إ غ
ى تشييد املعابد له وإقامة  ؤالاعياد  الحفالتوتنافس الفراعنة ع

ر،) ١٥(تحت شرفه. لكن  )١٦(وقد حيكت حول وجوده عدة أساط
ن زيوس آمون املغاربي وزيوس املصري  ي كالمه ب رودوت  تمي ه

ى ذلك فان آمون املغاربي كان إلها يدمغ املوقف املصري، زي ادة ع
ى، أما آمون املصري فكان إله للزراعة ) ١٧(للنبوءات بالدرجة ٔالاو

  ) ١٨(والحصاد، قبل أن يصبح سيد ٓالالهة.

منفيس بالدولة  معبودوقام الكهنة املصريون بدمج ٕالاله رع 
القديمة مع ٕالاله آمون  معبود طيبة بالدولة الوسطى ليصبح 

ى  )١٩(ع"."آمون ر  ن َمْن يرجع أصله إ  قرطاجةوهناك من املؤرخ
باسم بعل حمون الذي هو عبارة عن شطرين بعل ويع السَيد 
بالفينيقية، وحمون ويع املوقد ليصبح سيد املوقد الذي تخرج 

ي السماء وقد تأثر سكان  )٢٠(منه الحجارة، ويقابل الشمس 
ذا ٕالاله الذي جلب لهم الانتصا ي املعارك،قرطاجة   )٢١(رات 

   )٢٢(فشيدت له العديد من املعابد أهمها  قرطاجة وسوسة.
لكن السؤال املطروح ما هو سبب الانتشار السريع والواسع 
ر اللغة  ي رأي خب ي املغرب؟ والجواب متمثل  لعبادة بعل حمون 

يء الفينيقي فيفري البونية (جيمس  ) بأن جذوره املغاربية قبل امل
رى أن السبب  هو سبب هذا الانتشار السريع، أما املصادر ٔالاجنبية ف

ي أي مكان حلت به هذا  ر الديانة القرطاجية  ى: سرعة تأث يعود إ
من جهة وقابلية املغاربة لكل ما هو آت من الخارج من جهة 

ي هو نفسه آمون ) ٢٣(ثانية. ى أن بعل حمون القرطا والدليل ع
له بالكبش وكذلك كان آمون املغاربي نذكر: أن بعل حمون رمز 

املغاربي، كما أن ٕالاله بعل حمون هو إله شمس وأيًضا آمون 
ن ٔالالف، الهاء، الحاء  ي اللغة البونية ب املغاربي، وصعوبة التفريق 

ى ) ٢٤(حامون). بعل(بعل آمون، بعل هامون،  يء ٕالاغريقي إ وعند امل
زادت شهرة آمون،  برقة وقورينة بليبيا "القرن السادس قبل امليالد"

ر زيوس ليصبح زيوس  ٕالاغريقيخاصًة بعد مزجه مع ٕالاله  الشه
وأصبح ٕالاله زيوس آمون مقصد لإلغريق لطلب التنِبؤ  )٢٥(آمون،

وكان ٕالاغريق ) ٢٦(باملستقبل، خاصة بعد زيارة ٕالاسكندر املقدوني له،
ن تمثاله   - الكبش  -بقورينة يزورون معبده، ويطوفون حوله حامل

ى خدمته و  رضائه ويقوم ع يرتلون بعض التعاويذ الليبية قصد اس
   )٢٧(مجموعة من الرجال والنساء العذارى.

  تجسيد ٕالاله آمون: - ١/١
ي أشكال ورموز متعددة، حيث جسد  لقد جسد ٕالاله آمون 
ى العرش ويمسك بكبش وصورة أخرى  ى شكل شيخ يجلس ع ع

ى رأسه قرص الشمس يقف بمدخل امل عبد وكأنه سيد إلنسان ع
ى قرنيه قرص الشمس وهو  )٢٨(للمعبد، ى شكل كبش ع أو ع
وتظهر مكانة آمون عند النوميد من خالل صك عملة  )٢٩(الشائع،

ى الوجه ٔالاول صورة  ٤٩بوعد من الرومان "سنة  ق.م"، نقش ع
ضد قيصر، والوجه  للملك يوبا ٔالاول مكافأة ملساعدته قوات بوم

ن قرنيه قرص للشمس،الثاني صورة لإلله  كما  )٣٠(آمون الكبش وب
راطور كركال رفا بتبسة نقش   أن ٕالام قام بتشييد معبد لإللهة مين

راطور لديانة  ى وفاء ٕالام عليه صورة للكبش آمون، وهذه إشارة ع
لكن أشهر ٔالاشكال املجسدة لإلله آمون نجد كل من  )٣١(أجداده،

  قرص الشمس وحيوان الكبش. 
  الشمس:
ى أجم ى أن أو املغاربة كانت  عباداتعت املصادر القديمة ع

رودوت ا  )٣٢(الشمس وهذا ما ذهب إليه ه الدفء  -وهذا لفائد
باستثناء قبائل ٔالاترانتس "الجيتول" بالصحراء الذين  -) ٣٣(وٕالانارة

ا الحارقة، ا ألشع ي الشمال الذين  )٣٤(كانوا يلعنو عكس الليبيون 
نجد قبائل النسامون املستقرون حول  )٣٥(ي،يقدمون لها ٔالاضا

رة تريتون الليبية، ى الشمس عدة ألقاب  )٣٦(بح وأطلق املغاربة ع
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ى، امللك، اله السماء ٔالاقوى، ر، ٔالاع ا: ٕالاله ٔالاك كما لقبوها ) ٣٧(م
ن قرنيه قرص شمس  ى شكل ثور ب باإلله جرزيل وكان تمثاله ع

عشر امليالدي حسب رواية  واستمرت عبادته ح القرن الحادي
رودوت أن  )٣٨((البكري) بقبائل هوارة، كانوا  الليبيون ويرى ه

ا فوق  ن للشمس بقطع آذان الضحية ويرمو يقدمون القراب
ي رقبته، ومازال املغاربة لحد  )٣٩(املسكن، ثم يقتلون هذا الحيوان ب

ى عبادة الشمس.    )٤٠(ٓالان يمارسون بعض السلوكات ال ترمز إ
ي أوساط املغاربة ما  ى تجذر هذه العبادة  ولعل أهم دليل ع
ا  ي "أتوجه إليك أي قاله ماسينيسا عند استقباله لشبيون الامي
ي  الشمس العالية، واليك يا آلهة السماء جميًعا بأن تجعلي أرى 

ويوبا الثاني كانت له زوجة تسم كليوباترا  )٤١(،"مملك سيبيون...
   )٤٢(تع الشمس.سيلي وال 

  الكبش:
ى عبادة  يؤكد الباحثون أنه ال توجد شواهد كتابية تدل ع
املغاربة للكبش باستثناء النقوش والرسوم الصخرية ال وجدت 
ي رقبته  ى الشمس و ن قرنيه قرص يدل ع ى شكل كبش ب ع
ي  ا هالة تعبدية وهذا يو قالئد، وتمائم وزوائد صوفية تضفي عل

ن ٕالاله املصري آمون بينه  بعالقة ر بعيد ألن  -وب رع، وهذا تفس
ى عصر النيولي القديم. كما وجدت  رسوم جبال ٔالاطلس تعود إ
ن الناقة  ي كل من: آفلو، خنقة الحجار، وع رسوم صخرية للكبش 

ي بورنان  ي جنوب غرب  -الجلفة  -والصا كما وجدت نقوش له 
وقد لقب املغاربة كبشهم بـ  )٤٣(، وكان يسم (بوعالم زناقة).وهران

ي  -و -م  -(أ  ى ٕالاله آمون، واستمرت عبادة الكبش  ن) يدل ع
ي الجنوب   قبيلةالعصر الوسيط حسب رواية البكري الذي يذكر 

ر نستطيع القول أن ٕالاله  ي ٔالاخ املغربي كانت تقدس الكبش. و
ٔالاصل وإنما التسميات اختلفت حوله  مغاربيآمون هو إله واحد 

فاملصريون أطلقوا عليه (آمون رع) والقرطاجيون (بعل حمون) 
  )٤٤(وٕالاغريق (زيوس آمون) والرومان (ساتورن).

NIkéÞ^iíý]ì^fÂ 
ا آمون لدى  زوجكانت ٕالالهة تانيت تشكل  إله مقدس مع قري

ويعود تمسك املغاربة  )٤٥(املغاربة، وكانت رمز لألمومة والخصوبة،
ى قي ي واتخاذها رمًزا بإلهة أن إ ي املجتمع القب مة املرأة 

ن  )٤٦(للخصوبة. أما أصل هذه ٕالالهة فه محل اختالف أيًضا ب
ي  ن  ي ؤالاصل املغاربي فإذا أخدنا برأي املتخصص ٔالاصل القرطا

الوحيدة ال تفتتح اسم املؤنث  ياللغات فإن اللغة ٔالامازيغية 
ا  )٤٧(.- تانيت -بحرف التاء وتختم بنفس الحرف  والذين يرجعو

لألصل الفينيقي فقد استدلوا بالنقوش ال وجدت حديثا بلبنان 
ى القرن السادس قبل امليالد، ى تانيث، وتعود إ وبرأي  )٤٨(ترمز إ

ن" أي  علماء اللغة فان اسم تانيت مشتق من الكلمة الفينيقية "إي
، خ انتشار ويعود تاري )٤٩(يعطي وكانت مختصة ملنح الذرية والغ

ى القرن الخامس قبل امليالد، ا ببالد املغرب يعود إ حيث  )٥٠(عباد
دى  ى شكل دمى جميلة  ا ع ا ونشر عباد قام الفينيقيون باحتوا

   )٥١(لألطفال املغاربة.
ي "خزعل املاجدي" يقر بأن أصل   هذهإال أن املؤرخ املشر

قابلها عند الفينيقيون إلهة وي )٥٢(ٕالالهة بربريا تبناها القرطاجيون،
رت. ى يومنا هذا من ) ٥٣(الخصوبة عش ولعل تمسك املغاربة برمزها إ

ى  ي لباسها، والوشم ع خالل ٕالابزيم الف الذي تستخدمه املرأة 
ى  ر دليل ع ة املرأة هو خ    )٥٤(املغاربية. جذورهاج

  :تانيتتجسيد ٕالالهة  - ٢/١
ي رموز  ا: مثلث لقد جسدت ٕالالهة تانيت  وأشكال متعددة م

ن تتوسطها نقطة مستديرة تمثل  يعلوه خط مستقيم يمثل الذراع
ى الخصوبة، والرمانةوالنخلة والحمامة  )٥٥(الرأس،  )٥٦(ال تدل ع

ا، ى ركبت ا ع ى شكل امرأة تضع اب والهالل  )٥٧(كما وجدت ع
ى القمر، رودوت إله )٥٨(والقرص الذي يرمز إ  وتقابل حسب ه

والصولجان الذي يتكون من غصن الزيتون  )٥٩(الشمس أمون،
ي، ن وتلتف حوله أفا والسنابل والسمكة  )٦٠(يحمل أعاله جناح

   )٦١(ال ترمز لألمومة.
ر علماء ٓالاثار سنة  ي "١٩٤٠كما َع ى حوا قطعة "  ١٥٨م  ع

ي باب الجزيرة    رونز ب  - الجزائر العاصمة  - نقود من الرصاص وال
ى وجهها صورة  تعود ن ٔالاول والثاني قبل امليالد تحمل ع ى القرن إ

ي ٕالالهة تانيت، ى رأسها تاج وأمامها رمز النصر و كما  )٦٢(المرأة ع
راتة ا شكل تانيت رمز ) ٦٣(وجد ضريح ضخم بص منقوش عل

ا ) ٦٤(املثلث، ى عدة جرار فخارية  ي قرطاجة ع ر بمعبدها  وقد ع
ي داللة ي البشرية لإللهة  عظام أطفال و ى تقديم ٔالاضا ع

ا  )٦٥(تانيت، كما وجد لها أزيد من أربعة آالف نقش مع قري
    )٦٦(آمون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقاالت

 ة. ربع سنويةعلمية. عالمية. ُمَحكَّم ٦٣

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثالثوناالعدد 

 كان التاريخية

í³^} 
ي هذا البحث يمكن القول بأن؛ وجود  من خالل ما تم تقديمه 
ر  ي بعض مناطق الجزائر أك ي  آثار لعبادة آمون وتانيت لوقتنا الحا

ى أصلية مغار  ما، فرغم أن الاسالم هو دين الشعب دليل ع بي
%) إال أن بعض السلوكات ٩٨والدولة بالجزائر بنسبة تفوق (

ؤالافعال الناجمعة عن بعض ٔالاشخاص وال توارثوها أبا عن جد 
ر دليل بأن آمون وتانيت أبر من مجرد رمزين من رموز الهوية  خ

  ٔالامازيغية، وإليكم بعض ٔالامثلة عن هذا السلوكات:
  ر من مناطق الجزائر ابزيم من أجل شد و ي الكث ضع العجائز 

ى شكل  ن (وهذا الابزيم هو رمز من رموز الالهة تانيت، ع ثيا
 مثلث يعلوه خط مستقيم ودائرة).

  ركون مازال مربوا املاشية بالجزائر عند جز صوف الكباش ي
ي من أقوى صور ورموز الاله  ى ظهر الكبش و شكل دائرة ع

 غاربي.آمون امل
  ر بالجزائر عند نزع ضرسه يرميه باتجاه مازال الطفل الصغ

الشمس ويقول: (أعطيتك ضرس حمار فاعطي ضرس غزال) 
ي من املقوالت الخالدة للقبائل املغاربية القديمة نحو الاله  و

 آمون.
  ى منازلهم ن يضعون عجالت سيارات ع ر من الجزائري الكث

ا تحم منازل م بأ ن الحاسدة، والعجلة اعتقادا م هم من الع
 ي رمز من رموز الاله آمون قديًما.

  ن بالجزائر أثناء حرث ٔالارض يرمي حبات من ر من الفالح الكث
ى املحراث اعتقادا منه بأن هذا الفعل  فاكهة الرمان ع
سيجعل السنبلة ممتلئة مثل حبة الرمان، وللعلم فان حبة 

ي من رموز وأشكال الالهة ت  انيت.الرمان 

  

  

  

  

  

  

  

ş]ŽÚ]çŁV 
يء ٕالاسالمعبد الحميد خطاب:  )١( ، ديوان املطبوعات الوضع العقائدي وم

  .١١، ص١٩٩٢ ،الجامعية، الجزائر
، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، تاريخ ٔالاديانعبد القادر بخوش:  )٢(

  .٩، ص٢٠٠٩
، دمشق، ١، ط٩"، املوسوعة العربية، جفلسفة الدينسوسن بيطار: " )٣(

  .٥٦٣، ص٢٠٠٦
  .١١، ص...تاريخ ٔالاديانعبد القادر بخوش:  )٤(
الشعوب البدائية  ،الكتاب ٔالاول  - موسوعة تاريخ ٔالاديانفراس السواح:  )٥(

 .٢٢٨ص ،٢٠٠٧ سورية، ،منشورات عالء الدين ،٢ط ،الحجري  والعصر 
 .٢٤ص ...،تاريخ ٔالاديان :عبد القادر بخوش )٦(
ي الشمال ٕالافريألفرد بل:  )٧( قي من الفتح العربي ح الفرق ٕالاسالمية 

روت، ار الغرب ٕالاسالمي، د٣ط ،عبد الرحمان بدوي  :ترجمة ،اليوم  ،ب
  .٥٧ص ،١٩٨٧

ي أسماء أماكن الجزائرأحمد بوساحة:  )٨(  ،، دار هومةأصول أقدم اللغات 
 .٦٠ – ٥٦ص ،٢٠٠٤ ،الجزائر

ر غانم:  )٩( ي شمال إفريقيامحمد الصغ  ،املالمح الباكرة للفكر الدي الوث 
  .٨٨ – ٨٧ص ،٢٠٠٥الجزائر،  ،دار الهدى

ي الشمال ٕالافريقي القديممحمد العربي عقون:  )١٠( دار  ،الاقتصاد واملجتمع 
ن مليلة ،الهدى   .٢١٢ص ،٢٠٠٨ ،ع

رغوثي عبد اللطيف محمود:  )١١( ى ال التاريخ اللي القديم من أقدم العصور إ
 .١٣٨ص ،١، جالفتح ٕالاسالمي

ي خريطته بليبيا ي واحة تقع غر  :واحة سيوة )١٢( رودوت  ب النيل ألحقها ه
ن ،وتمتد ح الحدود الليبية غربا ن والليبي ن املصري ا ب  ،كان متنازع ف

ر غانم :نظرأ   .٧٨ص ...،املالمح الباكرة :محمد صغ
رغوثي:  )١٣(   .١٣٨ص ...،التاريخ اللي القديمعبد اللطيف محمود ال
ر غانم:  )١٤(  .٧٨ص ...،املالمح الباكرةمحمد الصغ
)١٥(  : دار  ،تاريخ مختصر ألهم حضارات الشرق القديمإبراهيم العيد ب

 .١٢١ص ،٢٠٠٧الجزائر،  ،هومة
ر آمون  )١٦( ى ٕالاله إا من املوا ا فأهدى عددً : قيل أنه كان راعيً أساط

ر ب لة ٓالالهةإن رفعه أديونسيبون فكافاه هذا ٔالام أن  وأخرى تقول  ،ى م
بيه أفاستغاث ب ،به العطش تدشاصحراء فا للٕالاله ديونيسيون كان عابرً 

ر  :نظر، افأرسل له كبش آمون وله منبع املاء ،زيوس عبد اللطيف محمود ال
 . ١٣٨ص ...،التاريخ اللي القديمغوثي: 

 .٢١٨ص ...،الاقتصاد واملجتمعمحمد العربي عقون:  )١٧(
رغوثي:  )١٨(  .١٣٩ص ...،التاريخ اللي القديمعبد اللطيف محمود ال
  -  السياسـي والحضـاري   -التاريـخ املغاربـي القديـم  :ادي حارشمحمد اله )١٩(

ى الفتـح ٕالاسالمـي ، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، منـذ فجـر التاريـخ إ
ر غانم: ١٤٦ص ،١٩٩٢ محمد  ؛ ٧٨ص ...،املالمح الباكرة؛ محمد الصغ

ي قرطاجة" :الهادي حارش "، مجلة حول أصول عبادة بعل حمون 
 .١١١ص ،الجزائر ،عهد التاريخ، م٣اسات التاريخية، عالدر 

ر غانم:  )٢٠(  .٨٦ص ...،املالمح الباكرةمحمد الصغ
رغوثي:  )٢١(  .١٤٢ص ...،التاريخ اللي القديمعبد اللطيف محمود ال
ي تاريخ املغرب العربيعبد الكريم غالب:  )٢٢( ار ، د١، ط١ج ،قراءة جديدة 

روت ،الغرب ٕالاسالمي  .١٥٣ص ،٢٠٠٥ ،ب
 .١٠٩، ص..."حول أصول عبادة بعل حمون الهادي حارش: "محمد  )٢٣(
 .١١١ – ١١٠، ص..."حول أصول عبادة بعل حمون محمد الهادي حارش: " )٢٤(
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 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ ديسمبر– لثالثوناالعدد 

 كان التاريخية

؛ محمد الهادي حارش: ٢١٥ص  ...،الاقتصاد واملجتمعمحمد العربي عقون:  )٢٥(
  .١٤٦ص ...،التاريخ املغاربي القديم

رغوثي:  )٢٦( ؛ محمد ١٤٠ص ...،التاريخ اللي القديمعبد اللطيف محمود ال
  .٢١٨ص ...،الاقتصاد واملجتمعالعربي عقون: 

رغوثي:  )٢٧(  .١٤٠ص ...،التاريخ اللي القديمعبد اللطيف محمود ال
ر غانم:  )٢٨(   .٨٨ – ٨٧ص ... ،املالمح الباكرةمحمد الصغ
رغوثي: )٢٩( ؛ رشيد ١٤١ص ...،التاريخ اللي القديم عبد اللطيف محمود ال

ر وري:ظالنا ضة العربية ،١ج ،- العصور القديمة - املغرب الكب  ،دار ال
روت  .٢١١ص، ١٩٨١ ،ب

ر غانم: " )٣٠( راث ،"عالقة نوميديا بالرومانمحمد الصغ  ،٠٣ع ،مجلة ال
  .٢٤ص ،١٩٨٨ ،الجزائر ،مطبعة الشهاب

ي العصور القديمةمها عيساوي: " )٣١( راث ،"مدينة تبسة   ،٠٩ع ،مجلة ال
 .٤١ص ،١٩٩٧ ،الجزائر ،مطبعة الشهاب

رغوثيع )٣٢( ؛ محمد  ١٣٦ص ..،.التاريخ اللي القديم :بد اللطيف محمود ال
منذ فجر  -السياس والحضاري  -  التاريخ املغاربي القديم :الهادي حارش

ى الفتح ٕالاسالمي  ،١٩٩٢ ،الجزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،التاريخ إ
  .١٤٥ص

ر غانم )٣٣(    .٢٢ص ... ،املالمح الباكرة: محمد الصغ
ن الانشقاق الدي والتحرر ( :يد عمرانعبد الحم )٣٤(  ٣٠٥الحركة الدوناتية ب

ر، جامعة منتوري ،م)٤١١ـ         .Stephen Gsell: Hérodote dexte relatifs Lhistoir de Lafriqùe dù nord, edjordane Lerux, Alger, paris, 1916, P.185 (35)  .٣٧ص ،٢٠٠٥ ،قسنطينة ،رسالة ماجست
ر غانم )٣٦(   .٢٢ص ...،ملالمح الباكرةا :محمد الصغ
ر غانم )٣٧(   .٢٢ص ...،املالمح الباكرة :محمد الصغ
رغوثي:  )٣٨(   .١٣٦ص ...،التاريخ اللي القديمعبد اللطيف محمود ال
رغوثي: ع )٣٩(   .١٣٦ص ...،التاريخ اللي القديمبد اللطيف محمود ال
أعطي  ويقول أعطيتك فضة ،يرميه اتجاه الشمس إذا نزع الطفل ضرسه )٤٠(

ير: أنظ ،ذهبا ي القديم والحديث :مبارك بن محمد املي  ،تاريخ الجزائر 
ضة الجزائرية ،١ج مازال املغاربة يضعون و  ،٧٥ص، ٢٠٠٧ ،الجزائر ،دار ال

ن م من الع ى املنازل لحماي  :عثمان الكعاكانظر: ؛  عجالت السيارة ع
ى الاحتالل الفرنس  ،موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إ

روت ،دار الغرب ٕالاسالمي ،١ط   .٣٢ص، ٢٠٠٣ ،ب
                                                                       Mahfoud Kaddache: L'algerie dans l'antiquité, société Nationale d'éditions et diffusions zirout Yousef, ALGER, 1982,  P.72 (42)  .٢١٣ص ..،.الاقتصاد واملجتمع :محمد العربي عقون  )٤١(
ر غانم )٤٣(   .٥٢ص ...،املالمح الباكرة: محمد الصغ
ر غانم:  )٤٤(  ،دار ٔالامة ،١ط ،اململكة النوميدية والحضارة البونيةمحمد الصغ

 .٢٠٦ص ،١٩٩٨الجزائر، 
  .٢١٢ص ...،الاقتصاد واملجتمععقون: محمد العربي  )٤٥(
روري: ظرشيد النا )٤٦(   .Mhomed fantar: CARTAGE, la prestigious cite d’el lissa Maison , tunisienne de l’Edition,Tunis, 1970, p. 158 – 159 (47)  .٢٠٩ص ...،املغرب الكب
ر غانم:  )٤٨( ر غانم ٢٠٧ص ...،اململكة النوميديةمحمد الصغ  :؛ محمد الصغ

 .Mhomed fantar: CARTAGE..., P. 158 – 159 (49)  .٩٣ – ٩٢ص ،املالمح الباكرة
ر غانم: )٥٠(    .٢٠٧ص ...،اململكة النوميدية محمد الصغ

)٥١(  : ي التاريخ القديم ـ تاريخ شمال إفريقياعبد العزيز الثعال  ،١ـ ط مقاالت 
روت ،دار الغرب ٕالاسالمي   .١٧ص ،١٩٨٦ ،ب

ص  ،ٔالاردن ،ار الشروق، د١ط ،نيةاملعتقدات الكنعاخزعل املاجدي:  )٥٢(
ن أبواييه، ؛ أندري أيمار ١٥٥ روما  -تاريخ الحضارات العام : جان

ا راطورت نشورات ، م٦ط ،داغر أسعد وفريد أبو ريحانة تعريب: ،- وإم
روت  ،عديدات   .٦١ – ٦٠، ص٢٠٠٦ ،باريس -ب

ي العصرين اليونانآ عزت زكي حامد القادوس: )٥٣( ي ثار العالم العربي 
 ،٢٠٠٥ ،ٕالاسكندرية ،مطبعة الحضري  ،-القسم ٕالافريقي - والروماني

   .١٩٤ص
  .٢١٥ص ...،الاقتصاد واملجتمع محمد العربي عقون: )٥٤(
ر غانم:  )٥٥( ؛ عزت زكي حامد القادوس:  ٩١، ص...املالمح الباكرةمحمد الصغ

 .٥٧ص ...،آثار العالم العربي
 .٢١٥ص ...،الاقتصاد واملجتمعمحمد العربي عقون:  )٥٦(
ر غانم:  )٥٧(   .٩١، ص...املالمح الباكرةمحمد الصغ
ي ،١ج ،تاريخ إفريقيا الشمالية شال أندري جوليان: )٥٨(  ،تعريب محمد مزا

ر بن سالمة  .١١٩ص ،١٩٧٨ ،تونس ،الدار التونسية للنشر والتوزيع ،البش
 .١٤٥ص ...،التاريخ املغاربي القديممحمد الهادي حارش:  )٥٩(
 .٨٥ – ٨٢ص ...،نيةاملعتقدات الكنعا خزعل املاجدي: )٦٠(
 .٨٥ – ٨٢، ص...املعتقدات الكنعانية خزعل املاجدي: )٦١(
)٦٢(  : ي عبد القادر حليم ا وتطورها قبل ع  ،١ط ،١٨٣٠مدينة الجزائر نشأ

 .١٤٢ص ،١٩٧٢ الجزائر، ،دار الفكر ٕالاسالمي
راتة )٦٣( ي القرن ص ، أسسها الفينيقيون  ى الساحل اللي : مدينة تقع ع

 :نظر، اما اسمها فهو اغريقي يع سوق الحبوبالسادس قبل امليالد، أ
 .٥٧ص ..،.ثار العالم العربيآعزت زكي حامد القادوس: 

  .٥٧ص ..،.ثار العالم العربيآعزت زكي حامد القادوس:  )٦٤(
ر غانم:  )٦٥( ي غربي البحر املتوسطمحمد الصغ دار  ،التوسع الفينيقي 

  .٥٧ص ،٢٠٠٣الجزائر،  ،الهدى
ن هورس ميادان:  )٦٦(  ،١ط ،ترجمة: إبراهيم بالش ،يخ قرطاجةتار مادل

روت  ،منشورات عويدات   .٦٨ص ،١٩٨١ ،باريس - ب
  


