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املعتقدات الدينية الفينيقية يف املدن الثالث 
  الليبية

�,JB.�  )�( �,5 .�1  

   �ـــــ�3د

       حيـــث تـــدرس أهـــم  ،مـــن جوانـــب احلضـــارة الفينيقيـــة يف ليبيـــا تتنـــاول هـــذه الدراســـة جانبـــاً مهمـــا
يم املدن الـثالث الليبيـة, وبالتـايل املعبودات الفينيقية اليت أثبتت األدلة األثرية ممارسة عبادا يف مدن إقل

ممارســة تلــك العقائــد  ، الــيت يســتدل ــا علــىفــإن الدراســة ــدف إىل التعــرف علــى أهــم األدلــة املاديــة
الدينية وطقوسها, وكذلك التعرف علـى مـدى االنـدماج الثقـايف يف جمـال الديانـة بـني العناصـر السـكانية 

  .  انية احمللية، وبني العناصر السكالوافدة من الفينيقيني
هــو حماولــة التعــرف علــى جوانــب التــأثري والتــأثر بــني العناصــر  :وكــان مــن أهــم أســباب اختيــار املوضــوع

جيـــاد ثقافـــة الوافــدة مـــن الفينيقيـــني, وحماولــة إبـــراز دور هـــذين العنصــرين يف إوالعناصـــر  ،الســكانية احملليـــة
  .  ، سواء إغريقية أم رومانيةفدة األخرىاستطاعت أن تقاوم الثقافات الوا ،ذات مميزات خاصة ،واحدة

هـي أهـم اآلهلـة الفينيقيـة الـيت أثبتـت  مـا -علـى سـبيل املثـال -منهـا ،وتقوم الدراسة على عدة تساؤالت
 :وما مدى التأثريات املتبادلة بني العنصـرين عبادا يف إقليم املدن الثالث؟ األدلة األثرية ممارسة طقوس

            وما هي أهم معامل تلك املعتقدات؟ املعتقدات الدينية؟نيقي يف جمال احمللي والفي
إن من الصعوبة مبكان اخلوض واإلحاطة مبختلف نواحي احلياة الدينية عند الفينيقيني, وتكمن املشكلة 

.  حتمــــل ســــوى إشــــارات متباينــــة وحمــــدودةاألساســــية يف املصــــادر الــــيت ميكــــن االعتمــــاد عليهــــا, فهــــي ال 
قـة ال تكفـي للحصـول علـى , وأطالل املعابد الفينيقيـة الـيت ميكـن دراسـتها بدة قليلة جدا فاملصادر األثري

                                                           

 واآلثار السياحة قسم -اآلداب كلية - مصراتة جامعة )1(
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 مــن البيانــات عــن الطقــوس الدينيــة وشــعائرها، أمــا النقــوش فهــي تقتصــر علــى الكتابــات الــيت قــدٍر كــافٍ 

فهـي نقـوش  . وبالتـايل)1(تتعلق ببناء املعابد وترميمها، وإىل آالف النـذور الـيت قُـدمت علـى شـرف اآلهلـة
أمـــا فيمـــا خيـــص  ملهـــا علـــى أمســـاء اآلهلـــة ورموزهـــا.حيـــث اقتصـــرت يف جم ،إهدائيـــة اتصـــفت باالختصـــار

وتكمـــن  يف ذلـــك أيضـــاً. فاملصـــادر تكـــاد تكـــون شـــحيحة جـــدا  ؛األســـاطري وخصـــائص اآلهلـــة وأعماهلـــا
، يف أن نيقيـةالـيت تضـمنت بعـض اإلشـارات عـن جممـع اآلهلـة الفي ،مشكلة املصادر األدبيـة الكالسـيكية

ومل يتكلمـوا  ،مل يكـن يف مقـدورهم إعطـاء صـورة واضـحة عـن الـدين الفينيقـيالُكتاب اإلغريـق والرومـان 
ويف تطــوره عــن ديانــام، كمــا أــم عنــدما  إال عــن مظــاهره اخلارجيــة، إضــافة إىل كونــه غريبــاً يف أصــوله
, وقارنوهـا بـآهلتهم املعروفـة )2(غـام األصـليةتناولوا آهلة قرطاجـة اعتـادوا اإلشـارة إليهـا بأمسـاء شـائعة يف ل

  يف ديانام.                  
واملراكـز احلضـارية األخـرى  ،وتأسيسهم مدينة قرطاجة وبقية املـدن ،وبدخول الفينيقيني إىل مشال إفريقيا
 ،وعــادات ،مــن لغــة ،حــاملني معهــم عناصــر متعــددة مــن ثقافــام ،علــى طــول ســاحل البحــر املتوســط

ن، وعملــوا علـــى ممارســة طقوســهم الدينيـــة بالطريقــة نفســها الـــيت تــتم ــا يف بالدهـــم األصــلية علـــى وديــ
  وأنشأوا الساحات واملزارات ملمارسة شعائرهم.   ،, فأقاموا هلا املعابد)3(الساحل السوري

ديانــة  ونــتج عــن ذلــك ،الســامية الشــرقية بــاملعبودات احملليــة الليبيــة مولكــن ســرعان مــا امتزجــت معبــودا
ن ُتصبح مسرحاً لنشاط ألهلا مساا اخلاصة، وأتاح الفرصة ملنطقة الشمال اإلفريقي  ،ليبية فينيقية متميزة

، وتضــافرت عــدة عوامــل ســاعدت علــى ســرعة انتشــار املعتقــدات )4(اقتصــادي واجتمــاعي وثقــايف مهــم
: الفينيقــي لمي بــني اتمعــنيهــو التقــارب الســ :الدينيــة الفينيقيــة بــني الســكان احملليــني, لعــل مــن أمههــا

. إىل جانــــب ســــرعة تقبــــل الســــكان احملليــــني ملختلــــف عناصــــر الثقافــــة )5(منــــذ لقــــاءام املبكــــرة واحمللــــي،
  الفينيقية.

شـيوع الشـعائر والطقـوس  ينيقية بـني أطيـاف اتمـع احمللـي:فوكان من نتائج انتشار املعتقدات الدينية ال
                                                           

  , األهايل للطباعة والنشر والتوزيع,    1طفرانسوا ديكريه، قرطاجة أو إمرباطورية البحر، ترمجـة عزالدين أمحد عـزو،  )1(
 . 136- 135ص ص  ,1997دمشـق 

 .        161, ص1993املعهد الوطين للرتاث, تونس  أمحد الفرجاوي، حبوث حول العالقـات بني الشـرق الفينيقي وقرطاجـة, )2(
 . 144ص   ،1981حممد أبو احملاسن عصفور، املدن الفينيقية، دار النهضة العربية, بريوت  )3(
  دار النهضة العربية,    دراسة بعض جوانب العطاء الفكري إلنسان الشرق األدىن القدمي, رشـيد الناضوري، املدخل يف )4(

  . 144, ص 1969بريوت     
 .68ص  ،1979اجلزائر املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر, يف غرب املتوسـط،  الصغري غامن، التوسـع الفينيقيحممد  )5(
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 ،شـعرية القـرابني البشـرية مـن األطفـال مـن أهـم تلـك الشـعائر والطقـوس: اناجلنائزية الفينيقية بيـنهم, وكـ
مــا ُعــرف  ، هــيوبعــل آمـــون, غــري أن امليــزة الــيت رمبــا انفــردت ــا املــدن الــثالث ،تانيــت :املقدمــة لإلهلــني
ولعـل مـن أهـم  ، خاصـة جـداء املـاعز.مبعىن استبدال أطفال القرابني بصغار احليوانـات ،بالقرابني البديلة

أو  هــذه الشــعرية هــم مــن العنصــر احمللــي، ثبــات أن الــذين مارســوالــة الــيت ميكــن االعتمــاد عليهــا يف إألدا
والـيت ُعرفـت باســم  ،هـو اكتشــاف املقـابر اخلاصـة بــذلك ،فينيقـي -علـى أكثـر تقــدير مـن العنصـر الليــيب

مـا عـدا حالـة  ،وبعيـدة عـن مراكـز املـدن الرئيسـة ،) يف مناطق متفرقة مـن اإلقلـيمTophet( )1(توفيت
يم علــى ثالثــة مقــابر مــن هــذا . فقــد مت الكشــف حــىت اآلن يف اإلقلــواحــدة هــي املكتشــفة مبدينــة صــرباتة

  .         النوع
ظـــاهرة االمتـــزاج  ،ومـــن املظـــاهر املهمـــة الـــيت يلمحهـــا الباحـــث يف تـــاريخ جمتمـــع الشـــمال اإلفريقـــي عامـــة

وجــد  ،الليــيب تمــع, فــإىل جانــب العنصــر احمللــيصــر احلضــارية يف ذلــك االواضــح بــني العديــد مــن العنا
والعنصـــر اإلغريقـــي املتـــداخل يف بعـــض جمـــاالت اتمـــع املختلفـــة، إضـــافة إىل العناصـــر  ،العنصـــر البـــوين

ورومانية، ولكل عنصر من هذه  ،وكريتية ،وقربصية ،وأتروسكية ،ومصرية ،احلضارية األخرى من إفريقية
تبلــورت فيــه  ،كــان جمتمعــاً خمتلطــاً   ؛ وهلــذا يالحــظ أن اتمــع احمللــي)2(زةالعناصــر مقوماتــه احلضــارية املميــ

 ،أمناط ومقومات جديدة يف شىت ااالت, وبكل تأكيـد فقـد اسـتفاد الليبيـون مـن تلـك احلركـة الفكريـة
تؤثر وتتأثر يف منطقة البحر املتوسط وإفريقيا  ،حيث أصبحت بالدهم معرباً ملختلف التيارات احلضارية

  وب الصحراء .  جن
 ،على عناصر متعددة ؛ فكان من الطبيعي أن حيتويأما فيما يتعلق مبجمع اآلهلة يف إقليم املدن الثالث

وأخرى حملية عمل الفينيقيون على إدماجها مع  ،من فينيقية قادمة من الشرق مع املستوطنني الفينيقيني
ومن املالحظـات املهمـة  ى الوافدة على اإلقليم.رجية األخر ما يناسبها من آهلتهم، إضافة إىل اآلهلة اخلا

وجـود نـوع مـن اخلصوصـية لكـل مدينـة  يت كانـت متـارس يف املـدن الـثالث:املتعلقة بالعبادات الفينيقية الـ
قـد ال تكـون اآلهلـة نفسـها الـيت تُعبـد  ،من مدن اإلقليم, فاآلهلة اليت تُعبد وتبجل يف مدينة لبدة الكربى

                                                           

أو احليوانات الصغرية عظام األطفال  على توياليت حت ،ـظ فيه األواين الفخاريةهـو املكان الذى حتف )Tophet(ت يالتوف )1(
 للمزيد عن هذه الظاهرة ينظر: عبد احلفيظ فضيل امليار "ظاهرة األضحية .وتانيت بعـل :لإلهلنياحملروقة بعد تقدميهم قرابني 

 . 18-14ص ص ، 1999ـر والثـاين عشـر العرب، العـدد احلـادي عش البشرية يف الديانة الفينيقية"، جملة آثـار
 . 295ص ، 2007القاهرة فتحية فرحاتى، نوميديا من حكم امللك جايا إىل بداية االحتالل الروماين،  )2(
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. ورمبـا يعـود ذلـك إىل التـأثر باملـدن )1(وهكذا يف بقية املـدن والبلـدات األخـرى ،وتبجل يف مدينة صرباتة
  .كل مدينة منها آهلتها اخلاصة احيث كان ل ،الفينيقية األصلية بالساحل السوري

  وفيما يلى استعراض ألهم أركان جممع اآلهلة الفينيقية يف إقليم املدن الثالث الليبية: 
  :)Tanit: (الربة تـانيت

وذلــــك يف أواخــــر حكــــم األســــرة  ،)2(انتشــــرت عبادــــا يف قرطاجــــة مــــع بدايــــة القــــرن الرابــــع قبــــل املــــيالد
، مع أن بعضهم يعتقد أا برزت منذ القرن اخلامس قبل امليالد كمعبـودة شـعبية ذات عالقة )3(املاغونية

قــى مــن املعــروف أــا يبزال مثــار شــك وجــدل بــني البــاحثني، , ومــع أن أصــلها مــا)4(باخلصــوبة واإلنتــاج
, الــيت ُعرفــت يف الشــرق الفينيقــي )5(تقلــدت مجيــع املهــام اخلاصــة بالربــة الكنعانيــة عشــرتت إهلــة اخلصــوبة

كانـت ،  )، وعبـد عشـرتتبـود عشـرتت( :باعتبارها إهلة للخصب، ومـن املالحـظ أن أمسـاء األعـالم مثـل
. ويعلـل ذلـك اسـم تانيـت بأمسـاء األعـالمفنـادراً مـا يقـرتن شائعة االستعمال يف الشـرق، وأمـا يف الغـرب 

وهو ارتباطها بـالقرابني البشـرية مـن  )،بعل آمون(حبدوث تطور آخر على خصائصها بعد اقرتاا باإلله 
. وهــى تقابــل عشــتار اقــرتن امســه بتلــك الشــعرية البشــعة وهلــذا مل يكــن مســتحب االرتبــاط بإلــه ؛األطفــال
ا كانت أكثر تعدداً منهما يف مزاياهـا وخصائصـها, كمـا أـا تقابـل غري أ ،وأفرودييت اإلغريقية ،البابلية

  .)6(األم العظمى عند اإلغريق )كيبيلى(و ،إهلة السماء )هريا(
كانــت قائمــة يف قرطاجــة منــذ الفــرتات األوىل لتأســيس املدينــة يف أواخــر القــرن   )عشــرتت(مــع أن عبــادة 

إال بعـد فـرتات متـأخرة مـن تـاريخ التأسـيس، ويعلـل  )تانيـت(التاسع قبل امليالد, إال أا مل تقرتن بالربـة 

                                                           

  ,  2001منشورات مركز جهاد الليبيني للدراسات التارخيية, طرابلس عبد احلفيظ فضيل امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا،  )1(
 . 199ص     

  ق.م, للمزيد حوال هذا املوضوع  146) ٌقدر الزمن الذى عبدت فيه يف قرطاجة حبوايل مائيت سنة قبل دمار قرطاجة عام 2(
   .  66, ص  1971ينظر : عبد املنعم احملجوب, معجم تانيت, دار الكتب العلمية, بريوت 

 . 141-140 ص ص ,املرجع السابقفرانسوا ديكريه،  )3(
 . 102 ص ,املرجع السابقجاوي، أمحد الفر  )4(
 . 55ص، 1992املربوك الزنايت،"املؤهلـة تـانيت", جملة آثار العرب, العدد الرابع، مارس  )5(
  منشورات دار فراس سواح، موسوعة تاريخ األديان, الكتاب الثاين مصر وسوريا وبالد الرافدين والعرب قبل اإلسالم,  )6(
     .   113ص ,2004سورية , عالء الدين  
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مـــن  )عشـــرتت(عملـــت علـــى إدخـــال عبـــادة  ،ذلـــك بقـــدوم جمموعـــة جديـــدة مـــن املســـتوطنني الفينيقيـــني
  . )2(، وذلك يف حدود القرن الرابع قبل امليالد, وتقريباً يف أواخر فرتة حكم األسرة املاغونية)1(جديد

مـن البـاحثني مـن يعتقـد أـا كانـت يف هنـاك وهلـذا  ملكانة األوىل يف قرطاجـة؛، وهلا اوهى متثل ربة القمر
مث  ،يف اخلصـائص التشـاهم )عشرتتـ(وأن الفينيقيني دجموها بـ ،األصل ربة القمر عند السكان احملليني

ورمـــــزاً  ،لكســـــب تعـــــاطف الســـــكان احملليـــــني، وكانـــــت تانيـــــت متثـــــل البـــــدر ؛بـــــالتكرمي )تانيـــــت(خصـــــوا 
، ورمبا هذا يفسر االحرتام والتبجيل الذى حظيت به هذه الربة يف مشال إفريقيا, إيل جانب )3(للخصوبة

حيـث ُعثـر علـى معبـٍد هلـا يف  ،إقامة العديد مـن املعابـد هلـا يف املسـتوطنات الفينيقيـة يف حـوض املتوسـط
ومـــن أشـــهر  .)4(وعلـــى جمموعـــة ضـــخمة مـــن اللوحـــات واألواين النذريـــة اجلنائزيـــة ،مدينـــة نـــورا بســـردينيا

 قرطاجــة، كمــا مت الكشــف عــن معبــد آخــر هلــا يف سوســة املعبــد املقــام هلــا يف :معابــدها يف مشــال إفريقيــا
  .  بتونس

, ويف هـــذا إشـــارة إىل مـــدى انتشـــار )5(لعبادـــا )أويـــا مكـــرس(مبدينـــة  ويف املـــدن الـــثالث اكتشـــف معبـــدٌ 
. وكـان االعتقـاد ايشـها مـع اآلهلـة احملليـة السـابقةتعو  ،عبادا يف املدن واملراكز احلضـارية الفينيقيـة الغربيـة

يعود تارخيه إىل ) بلبنان، سريبتا(ورد امسها يف نقش اكتشف مؤخراً يف  سابق أا ربة ليبية حملية, ولكنال
، )6(أو السادس قبل امليالد، إضافة إىل بعض األدلة األخـرى، ممـا يؤكـد أصـلها الشـرقي ،السابع :القرنني

  .  مازال مثار شك وجدل بني الباحثني غري أن الرأي

                                                           

 . 254ص  ، ترمجة إدارة الرتمجة بوزارة املعارف العمومية، القاهرة,3السري جون هامرتن، تاريـخ العامل ،ج  )1(
  دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر, دمشق   كريه, قرطاجة احلضارة والتاريخ, ترمجة يوسف شلب الشام,يفرانسوا د )2(

 .   115, ص  1994
 . 64 ص ,1981بريوت مشورات عويدات, ان، تاريخ قرطاج، ترمجة إبراهيم بالش، اديمادلني هورس م )3(
   ؛ رشيد الناضورى, 341ص ,1994بريوت دار النهضة العربية, حممد بيومي مهران، املدن الفينيقية تاريخ لبنان القدمي,  )4(

 . 209-208ص  ,1981دار النهضة العربية, بريوت  ،1تاريخ املغرب الكبيـر، ج 
 . 200, ص عبد احلفيظ فضيل امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا )5(
  .209ص , 1998اجلزائر دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع, واحلضارة البونية، غامن، اململكة النوميدية حممد الصغري  )6(



   _______________________________  المعتقدات الدينية الفينيقية في المدن الثالث الليبية

- 488  - 

, وامسهـا )1(وكانت من أهـم القـوى اإلهليـة القرطاجيـة، وقـد أشـارت النصـوص علـى أـا زوجـة لإللـه بعـل
(تانيــت وجــه  حرفيــا  )، ويعــينتانيــت بــين بعــل(الثابــت يف نقــوش شــواهد القبــور املكتشــفة يف تــونس هــو 

الف النـذر, وتصـنف النقـوش املقدمـة علـى شـرفها ), وقُـدمت إليهـا آTanit Ben Beel( )2(بعـل)
وأخــرى جنائزيــة, وتشــمل النقــوش اإلهدائيــة كــل الكتابــات املهــداة إليهــا تقربــاً منهــا  ،إىل نقــوش إهدائيــة

والوقاية من املصائب, وعادة ما تكون النقوش مقرونة  ،ونيل رضاها, واالستعانة ا يف قضاء احلاجات
ذى قـدم القربـان, ويطلـب لنقش وصفاً للقربان, مث يذكر اسم الشخص الحيث يتضمن ا ،بتقدمي قرباناً 
أطــول مــن النقــوش  -غالبــاً  -نــزال الربكــة, وأخــرياً إجابــة الــدعاء. وأمــا النقــوش اجلنائزيــة فهــيمــن الربــة إ
ومكانتــه االجتماعيــة, ومناقبــه الشخصــية, مث خيــتم بصــب اللعنــات  ، حبيــث يــذكر اســم املتــوىفاإلهدائيــة

  .            )3(حياول العبث بالبناء اجلنائزي على كل من
غالبــاً مـا يقــرتن امسهــا باإللـه بعــل آمــون، واجلــدير  ،ويف النقـوش املكتشــفة يف أغلــب منـاطق مشــال إفريقيــا

وتظهـر يف صـورة اإلهلـة األم،  )،بعـل آمـون(باملالحظة أن امسها يف نقوش قرطاجة كان يُقدم علـى اسـم 
هــو  )بعــل آمــون(فقــد كــان اســم اإللــه  ،قســنطينة احلاليــة) -CIRTA( كريتــا   أمــا يف نقــوش مدينــة

  .  )4(املقدم، وتظهر تانيت على أا زوجته
كما يرمز إليها بامرأة  ,)5(أما عن رموزها املعروفة فهي متعددة منها مثرة الرٌمان، وطائر احلمام، والسنابل

، إضافة إىل ذلك هناك اهلالل والقرص اللذان تُرضع طفالً يف إشارة إىل متتعها بصفيت اخلصوبة واألمومة
بعـــل (يظهــران علــى كثــري مــن اللقــى األثريــة يف املواقــع الفينيقيــة، ُقصــد منهــا اإلشــارة إليهــا وإىل زوجهــا 

                                                           

 . 51ص ، 1999ونـس تمركز النشر اجلامعي, فنطـر، احلـرف والصـورة يف عالـم قرطـاج، حسني حممد  )1(
  كسيل, تاريخ مشال إفريقيا القدمي, ترمجة حممد التازي سعود, اجلزء الرابع, مطبوعات أكادميية اململكة املغربية,  استيفان إ )2(

 .    187, ص 2007الرباط 
  ص  , اجلزائر,  وزيعدار اهلدى للطباعة والنشر والتحممد الصغري غامن, معامل التواجد الفينيقي البوين يف اجلزائر,  )3(

128-131.  
(4) G., Fevries, un Sacrifice d' enfent chez les Numides, Bruxelles 1955, p. 165.   

  . 102 ص ,املرجع السابقالفرجاوي، أمحد  )5(
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خاصة يف النصب القرطاجية، غري أنه يف  ،على قرص الشمس ا، وغالباً ما يصور اهلالل مقلوبً )1()آمون
, ومــن رموزهــا الــيت تظهــر علــى األنصــاب )2(وجــد القــرص يعلــو اهلــالل ،انصــب معبــد احلفــرة مبدينــة كريتــ

الــيت متــنح الربكــة واحلمايــة ألتباعهــا، وهــى متثــل شــكًال مــن أشــكال  ،يوجــد رمــز الكــف اليمــىن املرفوعــة
  .  اليوم يف أغلب البلدان العربية) (وهذا الرمز ما يزال مستعمًال حىت ،التمائم والتعاويذ

 -أيضــاً  -، كمــا يظهــر علــى نصــبها)3(فيتخــذ شــكل اهلــالل وقــرص يعلــوان عصــا ؛نأمــا رمــز الصــوجلا  
 ـذه الربـة فهـو )4(ان ويف أعـاله جناحـانتصوجلان تلتف حوله َحي أمـا الرمـز أو العالمـة املميـزة اخلاصـة ,

ويفصـل املثلـث احثني، ويتألف من مثلث يعلـوه قـرص، رمز غامض، وحمل نقاش وجدل واسعني بني الب
وهـو ُمكـون مـن ثالثـة أجـزاء علـى  ،رص خط أو ذراع أفقية، مما جيعل الرمـز أشـبه باهليئـة البشـريةعن الق

  :)5(النحو التايل
  .إىل الشكل اهلندسي ويشبه املثلث القاعدة مكونة من شكل مييل مظهره

زال مـز إىل طلـب اخلصـوبة وإنـير  ،اخلط األفقي الذى يعلو القاعدة يف شكل أذرع بشرية ممتدة إىل أعلى
 .املطر

  .وهو عبارة عن دائرة أو نقطة ضخمةالقرص ويعلو اخلط األفقي 
مضـعفة علـى النصـب  إمـاو ، إمـا خبطـوط بسـيطة عـادة مـا يظهـر مرسـوماً  )تانيت(ومن املالحظ أن رمز 

تعلـوه املســاحة املخصصــة للكتابــة، ويف  ،اجلنائزيـة، ويف بعــض األحيــان يكــون حمفـوراً علــى ظهــر النصــب
املكتشــفة يف معبــد احلفــرة نُقــش الصــوجلان واليــد املفتوحــة علــى ميــني ويســار الرمــز, ويف بعــض النمــاذج 

                                                           

  . 115 -114ص ، املرجع السابقفراس سواح،  )1(
(2) M., Hours, Les Representation Figurees Sur les steles de Carthage dans Cahiers 

de Byrsa,   
                      Tunis 1956, pp.150-160. حممد الصغري غامن املعـامل احلضـاريـة يف الشـرق اجلزائـري      

.  148ص عني مليلة اجلزائر, دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع   
  . 115-114ص ص ، املرجع السابقفراس سـواح,  )3(

(4) B. D., Harden, The Phoenicians, (Ancient peoples and places), London 1962, 
pp. 88-99.        

  . 153-152, ص امل احلضارية يف الشرق اجلزائريغامن، املعحممد الصغري  )5(
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وقـــد فســر بعـــض البـــاحثني هـــذا الرمـــز أو  يـــدة النخيــل أســـفل القاعـــدة املثلثـــة.بعــض احلـــاالت ُحنتـــت جر 
، )1(واليد األخرى جريدة النخيل ،وحيمل بإحدامها عصا الصوجلان ،الشكل بإنسان يرفع يديه إىل أعلى

مشـبكاً يديـه علـى صـدره، وهـو  ا يبدو واقفاً متعبداً يصليويرى بعضهم اآلخر أن هذا الرمز ميثل إنسانً 
أا جمرد  أحد الباحثني هذه التفسريات َويدِعي ، بينما يرفض)2(مبثابة رمز مقدس وإشارة هندسية للتربك

العتقـادهم بقـدرا  ؛عتبـات بيـوم وعلـى ،كـان الفينيقيـون ينقشـوا علـى نصـبهم اجلنائزيـة  ،رموز دينيـة
  . )3(على توفري األمن واحلماية هلم يف حيام الدنيا واآلخرة, فهو ال يعدو عن كونه طلسم سحري

بــل  ،مل يقتصــر اســتعماهلا علــى املواقــع ذات الطــابع الــديين واجلنــائزي)تانيــت(واجلــدير بالــذكر أن عالمــة 
وقـــد  .)4(وغريهـــا مـــن املقتنيـــات األخـــرى ،واين الفخاريـــةاملصـــابيح واأل -أيضـــاً  -اســـتخدمت وزينـــت ـــا

 ُحنت عليه رمزها علـى هيئـة الشـكل اآلدمـي ،مبتحف باردو بتونس اكتشف لوح حجري حمفوظ حاليا، 
  املكرسة ملنع احلسد.  )5(وا مخسة أصابع ،يشتمل على العيون والفم واليدين

وخاصـة املقـابر ذات العالقـة ـذه  ، العديد من املقـابروكثرة استعماله يف ،إن االنتشار الواسع هلذا الرمز
مـنح  :مثـل ،يشري إىل مدى أمهية اسـتعماله, ومـا يتميـز بـه مـن خصـائص متعـددةيف احليـاة اليوميـة ،الربة

  .            خرى مينح احلماية واألمان للموتىبدليل ظهوره على أسطح املصابيح الفخارية, ويف احلياة األ ،الربكة
وانتشـرت عبادـا يف منـاطق متعـددة مـن اإلقلـيم,  ،دن الثالث يبدو أا حازت على شهرة واسـعةيف امل

, وُكشــف ىف أمــاكن متفرقــة علــى العديــد مــن )6(لكــل حــي بأــا أعظــم اآلهلــة، وأم  )أبوليــوس(فقــد أورد 
فخاريـــة اجلـــرار ال تلـــك الـــىت وجـــدت علـــى -علـــى ســـبيل املثـــال -منهـــا ،الرمـــوز والرســـومات اخلاصـــة ـــا

  .)7(املكتشفة يف املقابر الواقعة حتت املسرح الروماين مبدينة لبدة الكربى

                                                           

(1) V., Brouquier,Temples et Cultes de Tripolitaine, Paris 1992, p. 201.     
  .104ص ، 1992قرطاجة العروبة األوىل يف املغرب،  شوقي خري اهللا، )2(
  . 141- 140 , ص صفرانسوا ديكريه، قرطاجة أو إمرباطورية البحر )3(
  . 66 ص ،املرجع السابقمادلني هورس ميادان،  )4(

(5) D., Soren, Carthage: A Mosaic of Ancient Tunisia, London1987, p. 42.    
(6) Apuleius, Metamorphoses, XI, 257.    
(7) M., Longerstay,''Libye''Le Civilisation Phenicienne et Punique, Manuel de  
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 1,67طوهلــا  ،شــف عــن عارضــة حجريــة مســتطيلة الشــكل، كُ ويف أحــد املواقــع جنــوب مدينــة اخلمــس
سنتيمرتاً, ُحنت عليها يف الوسط عضو الذكورة رمزاً للخصوبة, وعلى اليمـني رمـز  59,5مرتاً, وعرضها 

أيضــاً ممــا  .وعلــى اليســار صــوجلان داخــل إطــار مســتطيل الشــكل ،داخــل إطــار مســتطيل الشــكل تانيــت
وجـد الرمـز علـى أحـد أحجـار  , كما)1(أو معبد هلا يف ذلك املوقع ،يدعو إىل االعتقاد بوجود مزار ديين

عــدة  ، ويف مدينــة زليــنت ُكشــف عــن)2(املــدرج مبدينــة لبــدة الكــربى، وكــذلك مبقــربة قصــر اجللــدة امللعــب
، ويف ضـواحي مدينـة أويـا وجـدت رموزهـا يف مقـربة قرقـارش, ويف مقـربة )3(ورموز ختص تانيت ،رسومات

  .   )4(واليت تؤرخ بالقرن الثالث قبل امليالد ،أخرى برأس الغريان
: الرمز املنقوش على شاهد قرب من احلجر الرملي منها ،كما ظهرت رموزها على عدد من شواهد القبور

سـنتيمرتاً؛ ويعلـو الرمـز  36,5سـنتيمرتاً, وعرضـه  57ارتفاعـه  ،بـه شـطف مـن أعلـى ،ثشكل مثلـ ذي
شـــكل دائـــري مشـــطوف يف أحـــد جوانبـــه, وزهـــرة ذات أربـــع بـــتالت, وأســـفل الرمـــز توجـــد ســـعفتا خنيـــل 

كمـا ظهـر رمزهـا علـى   ,)5(الثالث والثـاين قبـل املـيالد :مبسوطتان؛ من املرجح أن تارخيه يعود إىل القرنني
، تنتهــي مســتطيلة الشــكل ،عبــارة عــن لوحــة مــن احلجــر الرملــي الصــلد ،وجــد يف زليــنت ،د قــرب آخــرشـاه

  .)6(مسطح, يظهر رمزها يف اجلزء العلوي بشكل هرمي
أو  ،املعروفـة مبقـربة القــرابني ،ويف مدينـة صـرباتة اكتشـفت رموزهـا يف املقـربة املكتشـفة مبنطقـة رأس املنفـاخ

, اليت حتمل أغلبها رمزهـا املميـز ،عن العشرات من األنصاب اجلنائزيةحيث مت الكشف  ،توفيت تانيت
                                                                                                                                               

recherché, New   
                               York 1995, pp. 828-844.      

  اللوحة معروضة مبتحف مدينة لبدة الكربى . )1(
(2) A., Di vita, Archaeological News 1963-1964, Libya Antiqua, vol. 2, 1965, p. 

135.                     
   .   63, ص1968العدد اخلامس,  "أخبار أثرية"، جملة ليبيا القدمية، ,طه باقر )3(

(4) R., Bartoccini, Le Antichit della Tripolitania, Aegyptus, vol. 7, 1926 ;T., 
Bakir,   

                             Archaeological  News, Libya Antiqua, vol. 5, 1968, p. 205.     
  الشاهد معروض مبتحف مدينة لبدة الكربى. )5(
)6(  لسادسـة مبتحف زلينتبالقاعة ا ال يعرف مصدر الشاهد غري أنه اسـتغل يف زخرفة مبىن البلديـة بزلينت, ويعرض حاليا. 
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جمموعــة مــن األواين اخلاصـة حبفــظ رمــاد القـرابني املتمثلــة يف عظــام حيوانـات صــغرية حمروقــة, يعــود  وعلـى
، واجلـــدير بالــذكر أنــه مت الكشــف عـــن اثنــني آخــرين مـــن )1(املــيالد تارخيهــا إىل أوائــل القــرن الثالـــث قبــل

وتؤكـــد األمســـاء الليبيـــة علـــى بعـــض جنـــوب غـــرب أويـــا,  ،أحـــدمها يف منطقـــة الغـــريان ،ت بـــاإلقليمالتوفيـــ
 ،شــف الثــاين يف مســالتةكتُ , وا )2(اللقيــات األثريــة أن مــن مــارس هــذه الطقــوس هــم مــن الســكان احملليــني

ا علـــى اثنـــني وأربعـــني أمفـــور  ُعثـــروفيـــه  ،ت شـــعبة بـــن دجـــاجيـــيعـــرف بتوفجنـــوب مدينـــة لبـــدة الكـــربى؛ و 
ــــات صــــغرية حمروقــــة ،صــــغرية , ومــــن املالحــــظ أن األواين الفخاريــــة )3(احتــــوت علــــى بقايــــا عظــــام حليوان

 ،وشـــكلها االنســـيايب ،املســـتخدمة يف ذلـــك تتشـــابه يف املواقـــع الـــثالث, حيـــث متيـــزت حبجمهـــا الصـــغري
ألطفـال بـالقرابني هو اسـتبدال قـرابني ا :ولعل ما مييز توفيت تانيت يف اإلقليم وفوهتها الدائرية الصغرية.

  احليوانية خاصة جداء املاعز. 
القـرن الثالـث قبـل  كما ظهرت صورا على بعـض قطـع العملـة املكتشـفة باملدينـة الـيت يعـود تارخيهـا إىل

  . )4(امليالد
 ،مــيالدي تســع مســالت صــغرية منبســطة ومســتوية 1937شــف يف أحــد املواقــع عــام كتُ وقــرب غريــان ا 

تشـــابه كثــرياً مــع النمـــاذج الــيت شــاعت يف مدينـــة قرطاجــة يف بدايــة القـــرن وت ،ذات جبهــة مثلثــة الشــكل
والصـوجلان علـى  ،الثالث قبل امليالد, وُصور على ستة مـن هـذه املسـالت رمـز الربـة تانيـت علـى اليمـني

كــان   ،ويعلوهــا هــالل مقلــوب, ويف أعلــى النصــب وضــعت آنيــة فخاريــة مدفونــة يف قمــة املســلة ،اليســار

                                                           

  آثـار العرب, العدد  لقرابني مبدينة صرباتة"، ترمجـة الصديق حممـود أبوحامد، جملةبريشاروللى تابوريللى،"مقربة ا )1(
 . 86ص ، 1992الثاين، مارس 

  ترمجة حممود الصديق أبوحامد, ،"كتابات جديدة يف منطقة طرابلس من العهد الروماين"ماريزا روسي، جيوفاين قاربيىن, )2(
  . 8-7ص ص , 1977ـ  1976,  14ـ 13جملة ليبيا القدمية, الد 

(3) Archaeological News, Libya Antiqua, 1993-1994, vol. 1, p.155.   
   , جملةولبدة الكربى", ترمجة حممود الصديق أبوحامد ةبعض قطع العملة املكتشفة بصربات الفاتورى, كارافو,"دراسة عن )4(

  .  20 ص ,1979–1978, 16-15القدمية, الد  ليبيا
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  ،القـرابني املقدمـة للربـة تانيـت, ولألسـف فـإن أعمـال التنقيـب مل تسـتكمل يف املوقـع الغرض منها وضع
  .)1(كما أن املسالت دمرت خالل احلرب العاملية الثانية

ميثــل رمــز الربــة تانيــت علــى أحــد مبــاين املــزارع  ،ويف املنطقــة الداخليــة مــن اإلقلــيم عثــر علــى حنــت بــارز
  . )2(وادي مرسيطعند التقاء وادي العمود ب ،املفتوحة

وتغلبت  ، (Juno Caelestis)وخالل العصر الروماين اقرتن امسها بالربة الرومانية جونو كايليستيس
شــف نصــب جنــائزي يف منطقــة العربــان باجلبــل تُ . وقــد اك)3(مزايــا امللكــة والزوجــة علــى مزايــا اإلخصــاب

)، مـع أن بعـض البـاحثني (Caelestis )4(ورد فيه اسـم كايليسـتيس ،حيمل نقشاً باللغة البونية ،الغريب
ومع هذا يبقى إشارة على انتشار عبادا يف املنطقة اجلبلية  .)5(يعرتض يف كونه دليالً على عبادة تانيت

كــان خمصصــاً لعبــادة   ،مــن اإلقلــيم, ويعتقــد بعــض البــاحثني أن املعبــد اجلنــويب املقــام مبركــز مدينــة صــرباتة
د اجلديــد أُقــيم علــى أطــالل معبــد أو مــزار صــغري مكــرس لعبــادة الربــة الربــة تانيــت كايليســتيس، وأن املعبــ

؛ )7(ُمقــدم لإلهلــة كايليســتيس ،قــرب مدينــة ترهونــة ،مــن احلجــارة اكتشــف نصــب نــذري ، وقــد)6(تانيــت
, والـذى يبـدو أنـه ليـيب األصـل ،ولقبـه يمتثل اسم الشخص املهـد ،مكون من أربعة أسطر باخلط البوين

  .)8( نقش آخر من مدينة صرباتةيف -أيضاً  -وجاء ذكرها

                                                           

(1) A.Di vita,"Les Mausales Punico-Hellenistiques deSabratha", in Libyin in  
History 1968, pp.  

                      175  - 177. 
(2) O., Brogan, D., J.Smith, ''Notes from The Tripolitania Pre-Desrt1967'', Libya 

Antiqua, 3-4     
                                             1966-1967, pp. 130-140.      

   . 64ص ، املرجع السابقمادلني هورس ميادان،  )3(
(4) M., Rosse, G., Garbini, ''Nuovi documenti epigrafici dalla Tripolitania 

romana'', Libya  Antiqua, 13-14, 1976-1977, pp. 7-20.     
  . 201, ص فينيقية يف ليبياعبد احلفيظ فضيل امليار، احلضارة ال )5(

(6) Mattingly, Tripolitania, London1995, p. 127.   
  . 8-7املرجع السابق, ص ص ماريزا روسي، جيوفاين قاربيىن, )7(

(8) IRT. 2.    
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ورســوخ عقيــدا بــني  ،إن هــذه األدلــة األثريــة تشــري بوضــوح إىل مــدى انتشــار عبــادة تانيــت يف اإلقلــيم
  . يت به خالل فرتات طويلة من الزمنالسكان احملليني، ومدى التبجيل واالحرتام الذى حظ

  :) (Beel Ammon:اإللـه بعـل آمـون ـ 
 ،السيد ، واالسم يعين:)1(هلة الفينيقية يف الشرق، خاصة يف مدينة صيداأهم اآل) من بعل(كان اإلله 

  .)2(أو الرب، وهو إله العاصفة والربق، وإله الزراعة املعتمدة على مياه األمطار
، ويدخل )4(وإله الشمس أيضاً  ،)3(والظواهر الطبيعية ،وهو يعرب عن االرتباط القوي بني القوى اإلهلية

ويطلبون  ،ون له الشعور بالعظمة واالمتنانويبدو أن البونيني كانوا يِكن  ،يب أمساء األعالمامسه يف ترك
أنه سيد أشعة  :منها ،، وأعطيت العديد من التفسريات حول معىن االسم)5(منه احلماية واألمان

بانوس أو املذابح احملرتقة بالضحايا، أو سيد جبل األ ،أو سيد الشمس، وسيد هيكل البخور ،الشمس
باعتباره سيد املعبد الذى تقدم فيه القرابني البشرية  ،بلبنان، مع أن أغلب الباحثني يؤيدون الرأي الثاين

  .)6(واحليوانية
ومن املعتقد أن اإلله بعل ارتبط باإلله آمون األكثر شهرة يف مشال إفريقيا, واجلدير باملالحظة أن أغلب 

حامون,  ، هي:تكتب الشق الثاين من االسم بعدة صيغ ،يةاملراجع احلديثة العربية منها واألجنب
الىت يرد  ،على رسم االسم كما ورد يف النقوش البونية -فيما اعتقد - وهامون, ومحون, وذلك اعتماداً 

 :منها ،توذلك لعدة اعتبارا ،فيها االسم بصيغة هامون, ورمبا يعود ذلك إىل اشتقاقه من اسم آمون
 ، والرومان؛اإلغريق :ومها ،ةأحب وأهم آهلة الشعوب الوافدة على املنطقأن اإلله آمون اندمج مع 

)، وأما Zeus Ammonفأصبح يعرف بزيوس آمون ( )،زيوس(فاإلغريق طابقوه مع كبري آهلتهم 
                                                           

 ص القـاهرة،ر, دار الكاتب العريب للطباعة والنشسبتيينو موسـكاتى، احلضـارات السـامية القدمية، ترمجـة السـيد يعقوب بكر،  )1(
128.  

 . 316 -315ص  رجع السابق,حممد بيومي مهران، امل )2(
 .137 صرشـيد الناضوري، املدخل يف دراسة بعض جوانب العطاء الفكري إلنسان الشرق األدىن القدمي،  )3(
  . 139,  ص1989بريوت ،  1سـامي أبو شـقراء، موسـوعة األديـان، ج )4(
  . 275 ص ,1999تونس مركز النشر اجلامعي, الطاهر، قرطاج البونية تاريخ وحضارة، لشاذيل بورونيه، حممد ا )5(
كسيل, ؛ إستيفان إ 170 ص ,املرجع السابقللمزيد حول معىن االسم واملراجع اليت تناولت ذلك ينظر: أمحد الفرجاوي،  )6(

  . 215ـ  211املرجع السابق, ص ص 
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أن رمز اإلله بعل  )، كماJupiter Ammonفعرف جبوبتري آمون ( )جوبتري(الرومان فدجموه مع 
فقد ُعثر على العديد من الشواهد اليت ُصور  ،وهو الكبش ذو القرنني ،نآمون هو نفسه رمز اإلله آمو 

بشأن  )سيليوس إيتاليكوس(وتؤيد األدلة األثرية ما ورد ذكره عند  ،عليها اإلله بعل آمون بقرين الكبش
 ،وتقدمي نفسه ودمه قربانًا بني قرين الكبش يف مقدمة سفينته ،حادثة انتحار أحد القادة القرطاجيني

ذاكراً أن السفن القرطاجية كانت مزودة برؤوس كباش ذات قرون  ، وصف إحدى املعارك البحريةحني
متوجهًا إىل متثال اإلله هامون يف مقدمة  ،، كما أشار إىل تعبد أحد القرطاجيني لإللهتشبه قرون اإلله

  . )1(السفينة

''Hammon numen erat Libycae gentile carinae                            

Corningeraque sedens spectabat caerula fronte.''                         

أو  ،وجه بعل اليت ُعرفت يف النقوش على أا ،وسبقت اإلشارة إىل ارتباط اإلله بعل آمون بالربة تانيت
.   )2(يف شـواهد القبـور املكتشـفة يف تـونس (Tanit Ben Beel)حيـث تـرد بصـيغة  ،املواجهـة لبعـل

تصور رؤوس الكباش الـيت حيملهـا  -املكتشفة يف قرطاجة -كما تؤكد هذا االرتباط جمموعة من النقوش
لكوــا تقــوم  ؛حــاملو التعاويــذ, وترمــز صــور الكبــاش لإللــه بعــل آمــون، بينمــا ترمــز التعاويــذ للربــة تانيــت

 -أيضـاً  -التعبـدي، ولكـن بالدور الواقي واحلامي للبشرية من األمراض واآلفات، ليس فقط من اجلانـب
ومـن املهـم هنـا أن يـتم التأكيـد علـى أن الكـبش   الذى يكمـن يف نـص التـربك املقـدس.من حيث التأثري

  ، مما يشري إىل اندماج اإلهلني.)3(ولكنه رمز لآلهلة املقدسة ،ليس جمرد حيوان للتضحية
، والعواصـــف ،الشـــمسأمـــا يتحكمـــان يف  )آمـــون(و )بعـــل(ومـــن املالحـــظ أن مـــن خصـــائص اإلهلـــني 

خاصــة وأن الزراعــة يف  ،وهلــذا أعطيــت هلمــا أمهيــة كــربى يف مشــال إفريقيــا واملطــر الــذى خيصــب األرض؛
وهذا النوع من الزراعة ال يزال يعرف حىت اآلن بالزراعة  .)4(العديد من املناطق تعتمد على مياه األمطار

  .  ، رمبا إشارة لالرتباط باإلله بعلالبعلية

                                                           

(1) Silius Italicus, Punica, XIV, 452;440. 
  . 51املرجع السابق, صحممد حسني فنطر،  )2(
  . 175, ص حممد الصغري غامن، املعامل احلضارية يف الشرق اجلزائري )3(
  . 300ص ، املرجع السابقفتحية فرحايت،  )4(
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، فقـد كشـفت األحبـاث األثريـة يف مدينـة قرطاجـة )1(هذا اإلله بالقرابني البشـرية مـن األطفـال كما ارتبط
 ،كان القرطاجيون يقيمون فيه شعائرهم الدينية اخلاصة باإلله بعل آمون والربة تانيت  ،عن فضاء مقدس

أورشـليم يف  قياساً على ما ورد يف التـوراة حـول توفـات مدينـة ،)Tophet( )2(أُطلق عليه اسم توفيت
، وتنهى القرابني البشرية اليت يقدمها الفينيقيون -يف العديد من نصوصها -فلسطني، حيث تدين التوراة

، غــري أن القرطــاجيني عرفــوه باســم قــدس بعــل آمــون, مــع أن اإلهلــني مشــرتكني يف طقــوس هــذه )3(عنهــا
) 4(قـــــد أشـــــار شيشـــــرونالعبـــــادة, بـــــل يف الغالـــــب يقـــــدم اســـــم الربـــــة تانيـــــت علـــــى اإللـــــه بعـــــل آمـــــون, و 

)Cecero) إىل أن يوليوس قيصر (Julius Caecarقبـل   61عـام  -) منـع سـكان مدينـة قـادس
مـــن ممارســـة هـــذه الطقـــوس، كمـــا أن ديـــودورس الصـــقلي أشـــار إىل هـــذه الطقـــوس يف معـــرض  -املـــيالد

علـــى مدينـــة قرطاجـــة، وقـــدم  وصـــفاً للطريقـــة الـــيت  )Aguthoclesحديثـــه عـــن هجـــوم أجـــاثوكليس (
وكانـت يـداه  ،حيـث يُوضـع القربـان بـني يـدى متثـال اإللـه املصـنوع مـن الربونـز ،متارس ا تلك الطقـوس

مث تتــدحرج الضــحية يف هلــب املوقــد, ويقــوم أحــد الكهنــة بتــويل  ،فــوق موقــد مســتطيل الشــكل ممــدودتني
  .)5(مهمة تقدمي القربان

                   ''τούτων δὲ λαβόντες ἒννοιαν καὶ τοὺς  πολεμίουςπρὸς        
                     τοȋς τείχεσιν  ὁρῶντες  στρατοπεδεύοντας  ἐδεισιδαιμόνουν  ὡς       

                                καταλελυκότες  τὰς  πατρίους  τῶν  θεῶν  τιμάς.  

διορθώσασθαι   
                     δὲ τὰς  ἀγνοίας  σπεύδοντες διακοσίους  μὲν  τῶν ἐπιγανεστάτων     

                     παίδων προκρίναντες  ἒθυσαν  δημοσίᾳ.   ἄλλοι   δ’ἐν  διαβολαȋς    

                     ὂντες  ἑκουσίως  ἑαυτοὺς  ἒδοσαν,  οὐκ  ἐλάττους ὂντες τριακο-      
                       υσίων.  

                                                           

 املنظمة العربيةعريب, حممد حسـني فنطـر "ماذا عن النقائـش البونيـة يف تونـس", مؤمتـر النقائش والكتابات القدمية يف  الوطن ال )1(
  .   18-10 ص ص ,1988تونـس للثقافة والعلوم, 

(2) Soren, op. cit., pp. 40–42 
  .   26-25: 20;حزقيال اإلصحاح 14-23:10; اإلصحاح 4–16:1سفر امللوك الثاين اإلصحاح  )3(

(4) Cecero, Pro. Ballbo, XIX, 43.    
(5) Diodorus  Ciuculus, XX, 14, 4-6.  
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                     ἢν  δὲ  παρ’  αὐτοȋς  ἀνδριὰς  Κρόνου χαλκοȗς,  ἐκτετακὼς  τὰς         

                              χεȋρας  ὑπτίας  ἐγκεκλιμένας ἐπί  τὴν  γῆν,  ὣστε  τὸν 

ἐπιτεθέντα        
                     τῶν  παίδων ἀποκυλίεσθαι  καὶ  πίπτειν  εἲς  τι   χάσμαπλῆρες           

                               πυρλος.''                                                                  
متثلت يف تقدمي األطفال قرابني لإلله بعل  ،ويف هذا الفضاء املقدس مارس الفينيقيون شعائر مرعبة

أو من الذين  ،طفال املقدمني قرابني ماتوا وهم صغار السن، مع أن أحد الباحثني يعتقد أن األ)1(آمون
وفقاً  أن تكون العودة إليه جتري بل اصطفاهم اإلله واستعادهم، على ،أمواتاً  نأجهضوا، وال يعتربو 

 ،تودع يف احلرم املقدس ،ووضع رماده يف آنية خاصة ،، وذلك حبرق جسد الطفل)2(لطقوس معينة
  . )3(تنان والشكروتزين بعبارات الطاعة واالم

ويف إقلــيم املــدن الــثالث ال يوجــد دليــل علــى ممارســتها، ولكــن وجــد مــن األدلــة األثريــة علــى ممارســة مــا 
اســتبدال األطفـــال بصـــغار احليوانـــات مــن األغنـــام واملـــاعز، وقـــد ســـبقت  رابني البديلـــة، وهـــييعــرف بـــالق

عنــد احلــديث عــن الربــة  ،ا بــاإلقليمالــىت مت اكتشــفه ،اإلشــارة إىل ثــالث مقــابر مــن هــذا النــوع (توفيــت)
  .  متيزت باستخدام القرابني البديلةتانيت, والىت 

القرطاجيني كانوا يسـتبدلون  أن األغنياء من (Πλούταρχος))4(ويف هذا الصدد يذكر بلوتارخوس
  بأطفاهلم أطفال الفقراء أو العبيد. 

 الذى يظهر فيه اإلله وهو جالس الشكل اإلنساين :منها ،وقد صور اإلله بعل آمون يف عدة أشكال
ويف بعض احلاالت ُصور وهو يرتدى  )،Sphinxاهلول ( أيبوعلى اجلانبني متثال  ،على عرش مهيب

؛ فيظهر يف . كما ُصور على بعض املسكوكات النوميدية)5(إضافة إىل قرص الشمس ،قرين الكبش
، حيمل تاجًا من الريشو  اهلول, يبمزين من اجلانبني بتماثيل أعلى عرش  جيلس ،حلية صورة رجل ذي

                                                           

   .52 ص ,1988 جروس برس, طرابلس يولـى بركوفيتـش تسـريكني، احلضارة الفينيقية يف إسبانيا، ترمجـة يوسـف أىب فاضل، )1(
  . 51, ص حممد حسني فنطر، احلرف والصورة يف عامل قرطاج )2(

(3) Soren, op.cit., pp. 40-42.    
(4) Plutarchus, DeSuperstitiones, 13.    

  .     145, صضوري، املدخل يف دراسة بعض جوانب العطاء الفكري إلنسان الشرق األدىن القدميرشيد النا )5(
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، وقد اكتشفت له العديد )1(وحيمل على رأسه قروناً دون التاج ،ويف حاالت أخرى ُصور بوجه ذي حلية
وىف  ،، وكذلك يف مدينة أتيكا)2(وهو حيمل قرون الكبش ،من التماثيل يف مدينيت قرطاجة وثينيسوت

يل الصغرية املصنوعة من الفخار احملروق على هيئة رجل ور على التماث، كما صُ )3(معبد احلفرة باجلزائر
صب املكتشفة يف معبد هادروميت بسوسة يف ويف الن  .)4(مهيب كث اللحية، يربز من رأسه قرنا كبش

 ،جيلس فوق عرش له ،وعلى رأسه قلنسوة ذات أشرطة ،تونس ُصور اإلله على هيئة رجل طويل اللحية
)، وميسك اإلله بيده اليسرى Sphinxاهلول ( ُصور زوج من أيب، وعلى جانيب العرش مسند مرتفع

. )5(سنبلة قمح هلا ساق تشبه العصا أو الرمح, ويرفع يده اليمىن باجتاه املتعبدين يف إشارة إىل مباركتهم
  .إن هذه التماثيل تعزز االرتباط بني اإلهلني بعل وآمون
ومن املعتقد أن الدمج مت  ،)Saturnusرونوس (وخالل العصر الروماين اُدمج مع اإلله الروماين سات

، واجلدير بالذكر أنه متت اإلشارة إليهما يف مكان واحد مبعبد )6(يف حوايل القرن األول قبل امليالد
  .    )7(احلفرة

عرف باسم املعبد  ،لإلله ساترونوس دينة خالل العصر الروماين معبدٌ ويف مدينة صرباتة أُقيم مبركز امل
أُقيم على أنقاض قد , ويعد أحد املعابد الرئيسة باملدينة؛ ومن املفرتض أن املعبد اجلديد األنطونيين

، ويف ضواحي املدينة ُكشف )8(خالل فرتة االستيطان الفينيقي ،معبد صغري كان مكرساً لإلله بعل آمون
 ،غسيلمن بينها حوض من الرخام خمصص لل ،وبعض اللقى ميالدية عن بقايا مبىن أثري 1973عام 

                                                           

(1) L., Charrier, Description des Monnaies de la Numidie et de la Mauretanie, 
Paris 1912, p.17  

(2) M., Laglay, Saturne  Africain Histoire, Rome, Paris, pp. 440-443.  
(3) A., Berthier, R., Charlier, Le Sanctuaire Punique d' El Hofra Constantine,  

paris,1955,  p. 22.  
  . 256ص ، املرجع السابقالسري جون هامرتن،  )4(
  .226 -  225املرجع السابق, ص , استيفان اكسيل )5(

(6) Leglay, op. cit., pp. 22-26.    
(7) Berthier, Charlier, op. cit., p. 64.    
(8) Mattingly, op. cit., p. 167.    
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عتقد أن املوقع كان له ساترونوس (بعل آمون)، ومن املختص اإل ،والالتينية ،البونيـة :حيمل نقشاً باللغتني
قرب  ،) يف أحد املواقعLabrumكما ُكشف عن سلطانية (  .)1(لهميثل معبداً خمصصاً لعبادة هذا اإل

. وأما يف )2(إهداء لإلله بعل ساترونوس ،ةوالالتيني ،البونية احلديثة :ُسجل عليها باللغتني ،مدينة صرباتة
ما يدل على عبادة بعل آمون بعد دجمه مع اإلله على مدينة لبدة الكربى فلم يتم العثور (حىت اآلن) 

  ساترونوس.  
  

  ) Melkartاإللـه ملقـارت : (
ي , وبه ُمس )3(هاأو سيد ،ملك املدينة له الرئيس ملدينة صور، امسه يعينمن اآلهلة الفينيقية الكربى, واإل

ظهر ألول مرة يف القرن التاسع  .)4(ق.م) 936 – 969املعبد الرئيس الذى كرسه له امللك حريام (
 ،ق.م) 669ـ  680, كما ذُكر يف معاهدة امللك األشوري أسرحدون ()5(قبل امليالد يف نقش آرامي

مشسيا، وبعد التوسع الفينيقي يف جمال مبعىن أنه كان إهلاً  ،وهو إله القوة والنور .)6(مع ملك مدينة صور
, واكتسب اإلله شعبية كبرية بني أوساط املستعمرين )7(التجارة البحرية اكتسب ملقارت صفة إله البحار

الفينيقيني، وظل القرطاجيون لسنوات طويلة يُرسلون كل عام السفراء لتقدمي اهلدايا إىل معبده يف مدينة 
واالرتباط بالوطن األم,   ،رمزًا للطاعة واالحرتام والوالء، )9(الدولة سنويا  لخْ دَ  شرِ ، ويزودونه بعُ )8(صور

, وبنوا له املعابد يف مناطق متعددة من حوض )10(كما كانوا خيصصون له حصة من غنائم احلروب

                                                           

  . 72معروض بالقاعة الثانية باملتحف البونيقي مبدينة صرباتة, وحيمل رقم تسجيل  )1(
 . 8-7ص ص ، املرجع السابق مـاريـزا روسي، جيوفاين قاربيىن, )2(
 128 ص ,جع السابقر سبتينو موسكاتى, امل )3(
 . 236رجع السابق, ص عبد املنعم احملجوب, امل )4(
 . 172ص, املرجع السابقأمحد الفرجاوي،  )5(
 120 ص ،1948القاهرة اهليئة املصرية العامة للكتاب, شعرية،  اهلاديج ، كونتنو، احلضارة الفينيقية، ترمجة حممد عبد  )6(
 . 187, ص 2010عمان حمسن عبد الصاحب، جغرافية املعتقدات والديانات,  )7(
 . 138 , صديكريه، قرطاجة أو إمرباطورية البحر فرانسوا )8(
  رسالة ماجستري غري منشورة,  حممد على الدراوي, احلياة الدينية والثقافية مبنطقة املدن الثالث زمن االحتالل الروماين,)9(

  . 69, ص  2003جامعة الفاتح,     
  . 226استيفان اكسيل, املرجع السابق, ص  )10(
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الذى يعد من أشهر املعابد  ،, وآخر يف مدينة قادس)1(معبد يف مدينة ليكسوس :منها ،البحر املتوسط
 - يف القرن األول قبل امليالد -، وقدم سيليوس ايتاليكوس)2(القدمي ة الذائعة الصيت يف العاملاملقدس

  . )3(والزخارف احلائطية اليت تزينه ،والرسومات ،املعبد توصفاً جيداً لبوابا
معاهدة  أثناء توقيع ،ومن املعتقد أنه كان من ضمن اآلهلة اليت أقسم ا القائد القرطاجي هانيبال

، وكانت متاثيله تُغطى بالذهب, وقد أشار أحد )4(الم مع سفري فيليب اخلامس ملك مقدونياالس
) فرض عقوبات مشددة على بعض جنوده الذين Sipoأن القائد الروماين سكيبيو (إىل الباحثني 

, وكان حيتل مركز )5(متثاله لوا اقتالع صفائح الذهب اليت تغطيوحاو  ،اقتحموا معبد اإلله ملقارت
. ويبدو أن عقيدته كانت )6(لصدارة بني جممع اآلهلة الفينيقية بقرطاجة يف القرن اخلامس قبل امليالدا

ينعكس ذلك من خالل أمساء األعالم اليت يدخل فيها  ،منتشرة يف املدن الثالث على املستوى الشعيب
ء الفينيقية انتشارًا يف واليت تدل على مدى شدة ارتباط الناس به، ومن بني أكثر األمسا ،)7(اسم اإلله

  ).(Bodmelqart )9(وبودملقارت  (Abdmelqart) )8(اإلقليم عبد ملقارت
وبــدأت صــورته تظهــر علــى  ،)Hercules( )10(وخــالل العصــر الرومــاين مت دجمــه مــع اإللــه هريكــوليس

ر تظهر فقد ُصور على إحدى القطع برأس ملتٍح، وعلى الوجه اآلخ ،)11(العملة املسكوكة مبدينة صرباتة
 )12(يُعتقـــد أنــه معبـــد ملقــارت باملدينـــة، مصــحوبة بكلمــة بونيـــة متثــل اســـم املدينــة صـــربتن ،واجهــة معبــد

                                                           

(1) N., Antonia, Carthage A History, paris1983, p. 194.   
  .112 ص ،رجع السابقيوىل بركوفيتش تسريكني، امل )2(

(3) Silius Italicus, Punica, III, 32-44.   
  . 228ص ، املرجع السابق، كسيلإستيفان إ )4(
  . 164, ص حممد حسني فنطر، احلرف والصورة يف عامل قرطاج )5(
  .   424 ص ,1960زء الثاين, بريوت جورج مصروعة، هينبعل، اجل )6(
  .   69حممد على الدراوي, املرجع السابق, ص  )7(

(8)   IPT . 5,14,17,18. 
(9)  IPT . 22, 36.     
(10)   M., Fantar, Le Dieu de la mer chez les Pheniclens, Roma 1977, p. 17. 
(11)   Mattingly, op. cit., p. 128.   
(12) G.A., Jenkins, ''Some Ancient Coins of Libya'', Libyan Studies, vol. 5, 1973-
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)SBRT N وحسب اعتقاد الباحثْني ،() Caputo- Ghedini فقد اُقيمت له معابد صغرية (
ليت ُأجريت , غري أن البحوث األثرية ا)1(كانت مكرسة لإلله ملقارت باملدينة  ،على هيئة مزارات مقدسة

أن عمليـات إىل مل تكشف عن تلك املزارات حىت اآلن، ورمبا يعود سبب ذلـك ،خالل األعوام السابقة
قــد أدت إىل هــدم املعابــد واملــزارات  ،القــرن الثــاين املــيالدي ، الــيت شــهدا املدينــة خــاللالتجديــد والبنــاء

ها، ومع ذلك وجدت العديد من األدلة واستحداث مباٍن أخرى جديدة بدًال من ،الدينية البونية القدمية
أم  ،داخـل املدينـةوسـواء  ،أم املدنيـة ،سواء الدينية منها ،اليت تدل على وجود املباين البونية ،واإلشارات

  يف بقية مدن اإلقليم األخرى. 
  :)Asmun: (اإللـه أشـمون

فهو املشرف على  ،)Asclepius( أسكليبيوس مإله مدينة صيدا وحاميها، شبهه اإلغريق مبعبوده
رمز اخللود, ورب اخللود, شعاره حية يتصل  ،, وهو يف األساطري الفينيقية إله صيدا)2(الشفاء والصحة

. وانتقلت عبادته إىل مشال إفريقيا عند تأسيس قرطاجة, وأقيم له معبد )3(رأسها بذنبها على شكل دائرة
د الفصل األخري من فصول الصمود يف حي بريسا داخل قلعة مدينة قرطاجة, وكان املعبد قد شه

حيث كان كثرياً  ،, ويبدو أنه من اآلهلـة احملبوبة يف قرطاجة)4(قبل امليالد 146والدفاع عن املدينة عام 
  ما يضاف امسه إىل أمساء األعالم .

 امسه يف تركيب مل يتم العثور على أدلة تؤيد انتشار عبادته فيها، ولكن دخولويف إقليم املدن الثالث 
يدعو إىل االعتقاد بأن أمشون كان من  ،)Abdusmun( )5(عبد أمشون :مثل ،بعض أمساء األعالم

                                                                                                                                               

1974,  pp. 34-35.  
(1) G., Caputo, and F., Ghedini, Pitture del tempio d'Ercole di Sabratha, 

Monografie di    
Archeologia Libics, vol. XIX, Roma 1984, 94-95.                     

  يوىل بركوفيتش تسريكني،  ؛174 املرجع السابق, ص؛ أمحد الفرجاوي، 319 ص ،رجع السابقان، املحممد بيومي مهر  )2(
 . 236ـ  234ص ؛ إستيفان إكسيل, املرجع السابق,  127ص  ,رجع السابقامل
  . 24)  عبد املنعم احملجوب, املرجع السابق, ص 3(
  . 113ص ، رجع السابقاملفراس سواح،  )4(

(5) IRT. 886f.     
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وأن عبادته كانت معروفة يف مدنه وبني سكانه, ومن النقوش املكتشفة يف  ،اآلهلة احملببة يف اإلقليم
إىل القرن يعود تارخيه  ،مشون شاهد قرب اكتشف بضواحي مدينة سرتم عبد أاملدن الثالث وحتمل اس

فقد ورد ذكره يف أحد نقوش مقربة  ،يف النقوش البونية اجلديدة -أيضاً  -الرابع امليالدي, وظهر االسم
  .    )1(بئر دريدر

   :)Shadrafe: (اإللـه  شـادرافا
 - ، كما يدل امسه والرسومات اليت متثله على أنه إله للشفاءنة صور، إله اخلصب والعامل السفليإله مدي

، وكان من أهم اآلهلة الفينيقية اليت )2(فقد ظهر يف بعض رسوم مدينة تدمر مصحوبًا بالثعابني ،-أيضاً 
أقيم له ولإلله ملك عشرتت  لذلك اإلله احلامي ملدينة لبدة الكربى؛فقد كان ميثل  ،ُعبدت يف اإلقليم

قد ورد امسه و  ،)(ForumVetus )3(وسط اجلانب الشمايل الغريب من امليدان القدمي معبٌد مشرتكٌ 
  .)4(يف بعض النقوش املكتشفة يف املدينة

, وكانت قد انتشرت عبادته يف مناطق متفرقة من )5(وجيغيتس ،وصرباتة ،أويا :جرت عبادته يف كل من
، ويف العصر الروماين متت مطابقته باإلله )6(له معبد يف مدينة قرطاجة ، حيث أُقيمالعامل الفينيقي

، توفري احلماية لإلنسان :منها ،)، رمبا التفاقهما يف بعض اخلصائص (Liber Pater)7(ليربباتر
ويُبني  ،)Bacchusواخلصوبة، ويف بعض احلاالت يطابق مع اإلله باخوس ( واهتمامهما بالزراعة

                                                           

(1) IPT. 10, 37. 
  . 248املرجع السابق, ص  ،استيفان اكسيل )2(

(3) A., Di Vita, Shadrapa et Milk Ashtart dei patri di Leptis ed I Templi del lato  
nor dove st del  

                       Foro veccio leptitano, Annali dell' Istiuto Universitario Orientale di 
Napoli,    

                       XXXVII, 1968, pp. 201-211.           
(4) IRT. 294 ; IPT. 25.  

  رسالة دكتوراه  أمحد حممد أنديشة، احليـاة االجتماعية يف املـرافئ الليبيـة الغربيـة وظهيـرها يف ظل السـيطرة  الرومانيـة, )5(
  . 231, ص 2000غري منشورة, جامعة عني مشس,      

  . 172ص  ,املرجع السابقأمحد الفرجاوي،  )6(
(7) Mattingly, op. cit., p. 167. 
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على  واحملافظة التطابق بني اآلهلة الفينيقية والرومانية مدى تعمق املعتقدات الفينيقية بني السكان
  قدام القدمية، وكذلك يوضح مدى تقبلهم ملعتقدات الرومان الوافدة.تقاليدهم ومعت

حبوايل منتصف القرن األول  ، يؤرخويف مدينة صرباتة أُقيم معبد لإلله شادرافا ليربباتر شرق امليدان العام
 ،ميالدي 70- 64ضرب املدينة بني عامي  -من املعتقد أنه -امليالدي، وذلك بعد الزلزال الذى

وهلذا من املرجح أن املعبد اجلديد أُقيـم على أنقاض معبد بوين  ؛)1(يد بناء أغلب مباين املدينةحيث أُع
  قدمي خيص اإلله شادرافا.

   :)(Milk Ashtart: إللـه ملك عشـترتا
يف أغلب املستوطنات الفينيقية الغربية،  ا انتشرت عبادأهم اآلهلة الفينيقية الكربى الىت يعد أحد

، كان يف البداية إهلًا للشمس, وبعد التوسع )2(اإلله أمهية خاصة يف مدينة قرطاجةواكتسب هذا 
على  )أم العواميد(. ورد امسه يف نقوش املستوطنة الصورية )3(الفينيقي البحري اتصف بصفات حبرية

ن  ، مما عزز االعتقاد بأنه اإلله الرئيس للمدينة، ومن املالحظ أن االسم مركب م)4(الساحل السوري
وتقوم مبهمة  ،ر بالذكر أنه وجدت عدة آهلة مزدوجة هلا أمساء خمتلفةيجد، وعشرتت, و ملك :كلمتني

عدة حماوالت لتفسريه على أنه وجرت  ،واحدة، وهلذا فقد اختلفت اآلراء بشأن تفسري معىن االسم
ه, أما أن ملك هو اسم إلما يرى أحد الباحثني ، بين)5(ملقارت زوج أو أب اإلهلة عشرتت يعين

لعدم استنادها على أدلة  ؛، إال أن هذه التفسريات تبقى حمل افرتاض)6(عشرتت فهو اسم موضع
  مؤكدة.

                                                           

(1) P.M., Kenrick, ''Excavations at Sabratha, 1948-1951'', Libyan Studies, vol. 13, 
1982, pp. 50-58.   

  . 119ص ، رجع السابقيوىل بركوفيتش تسريكني، امل )2(
  . 145 ص ,1981بريوت  دار النهضة العربية, عصفور، معامل تاريـخ الشـرق األدنـى القديـم، حممد أبو احملاسن 3(

(4) Rossi, Garbini, op. cit., pp. 7-17. 
  . 74ص ، رجع السابق, املحممد على الدراوي )5(
  . 182ص ، املرجع السابقأمحد الفرجاوي,  )6(
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حيث ذكر  ،وبداية القرن األول قبل امليالد ،ويف مدن اإلقليم ورد ذكره مع اية القرن الثاين قبل امليالد
على أما اإلهلان احلاميان للمدينة,  كتشفة مبدينة لبدة الكربى مع اإلله شادرافالنقوش امليف أحد ا

الغريب من امليدان القدمي، حيث يؤكد  وكشفت احلفريات األثرية عن معبده باملدينة يف اجلانب الشمايل
اؤه خالل فرتة حكم , وقد أُعيد بن)1(أحد النقوش البونية أن املعبد مكرس لعبادة اإلله ملك عشرتت

 ،، وُأضيف معبد آخر أصغر حجماً )2(ما وأغسطسوكرس لعبادة رو  ،م)14 –ق.م27أغسطس (
  .)3(والثاين امليالدي ،وذلك بني العامني اخلامس قبل امليالد ،ُخصص لعبادة اإلله ملقارت

، ويعتقد بعض الباحثني أن اإلمرباطور سبتيميوس )4(ويف العصر الروماين أُدمج مع اإلله هريكوليس
ان يبجل اآلهلة املقدسة احلامية ملسقط م) كSeptimius Severus193– 211 سيفرييوس (

الذى يضم امليدان العام  ،دُه للُمجمع املعماري اجلديديرأسه مدينة لبدة الكربى، وأن تشي
)Forum) والبازيليكا (Bazilica(،   كان من أجل أن تكون ُنصبًا تذكارية ضخمة لآلهلة املقدسة

املقام بامليدان العام اجلديد كان مكرسًا لتلك  وألسرته أيضاً، وأن املعبد الكبري ،احلامية للمدينة
  .)5(اآلهلة

   :)Astarte: (الربة عشـترت

                                                           

)1( IPT 31.  نظر : ي؛ للمزيد حول النقشG., Levi Della Vida, M.A., Guzzo, Iscrizioni 
Puniche della Tripolitania, (1927-1967), Roma, pp. 74-82.                                                 
(2) IRT. 294.     
(3) Mattingly, op. cit., p. 118. 
(4) A.F., EL-Mayer, Tripolitania and The Roman Empire, Markaz Jihad Al-

Libyin Studies  Center, Tripoli 1997, p. 93. 
(5) A.R., Birley, The African Emperor Septimius Severus, London 1988, pp. 151-

159.; R.,   
       Bartocini, ''Il foro Severiano di Leptis Magna Campagna di  Scavo'',  
                           Quaderni di Archeologia della Libya, vol. IV, 1961, pp. 105-

126.                   
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إحدى اآلهلات الكربى اليت انتشرت عبادا يف معظم املراكز احلضارية العربية القدمية، فكانت ذات 
أوغاريت )، كما ذكرا نصوص Inannaأمهية عظيمة يف جممع اآلهلة السومرية, وعرفت باسم إينانا (

  .)2(، وعبدت يف العاصمة اآلشورية أشور)1((رأس مشرا) حتت اسم عشرتت
، كما أا عرفت الطريق إىل وادي )3(وقد ورد امسها يف نصوص أبيال, ومت الكشف عن معبدها باملدينة

من أهم  ،وجبيل (ببلوس) ،وصيدا ،صور :، وكانت مدن)4(منذ القرن السادس عشر قبل امليالد ،النيل
  .)6(، وقد ورد ذكرها يف أسفار العهد القدمي على أا إهلة الصيدونيني)5(كز عبادامرا 

وعن طريق الفينيقيني انتشرت عبادا يف احلوض الغريب للبحر املتوسط، فقد مت الكشف عن العديد 
  .)7(وصقلية ،وقربص ،ومالطا ،قرطاجة :من اإلشارات املتعلقة بعبادا يف كل من

  فهناك بعض اإلشارات اليت تدل على عبادا يف مدينة لبدة  ؛عبادا يف املدن الثالث أما عن انتشار
), كما Bodastarte( )8(بودعشرتت :مثل ،الكربى؛ من ذلك ارتباط امسها ببعض أمساء االعالم

ظت ، وبالتايل يُعتقد أن مدينة لبدة الكربى حاف)9(اكتشف باملدينة بعض النقوش اإلهدائية املقدمة هلا
خاصة بعد أن وجدت أدلة تشري إىل االرتباط بينها  ،ومن ضمنها عشرتت ،على جممع اآلهلة الصورية
، إضافة إىل وجود عقيدة أفرودييت )11(، وفينوس الرومانية من جانب آخر)10(وبني تانيت من جانب

                                                           

  . 72ص ، املرجع السابق, حممد على الدراوي )1(
  .32ص ، 1988دمشـق دار اجليل للطباعة والنشر والتوزيع, حسـن الباشـا، امليثولوجيـا الكنعانيـة واالغتصـاب التورايت،  )2(
  . 201ص ، 1980أبيال "، جملة الرتاث العريب، احتاد الكتاب العرب، غالب شعت "حضارة  )3(
  . 190 ص ،املرجع السابقأمحد الفرجاوي,  )4(
  . 192كسيل, املرجع السابق, ص ) إستيفان إ5(
    : 7؛ ســفر أرميـا اإلصـحاح 14-10:  23؛ سـفر املـلوك الثاين اإلصحاح  12-8:  31سـفر صموئيـل األول اإلصحاح  )6(

 . 19- 18:  44؛ اإلصـحاح  18    
  . 119ص ، رجع السابقيوىل بركوفيتش تسريكني، امل )7(

(8) IPT. 31. 
(9) Longerstay, op. cit., pp. 828-844.        

  . 280ص ، املرجع السابقالشاذيل بورونيه، حممد الطاهر،  )10(
(11) M.G., Guzzo,''Les divinites dans Les inscription de Tripolitaine:essai de  

       mise au point'',BCTHn.s17B,1981, pp.189-196.                                              
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(Aphrodite) ومن )1(اإلغريقية يف اإلقليم, فقد اكتشفت العديد من متاثيلها يف مدن اإلقليم .
هو عدم وجود ما يؤكد  ،فإن ما مييز طقوس وشعائر عبادة هذه الربة يف املدن الثالث ؛خرجانب آ

اليت تعد من أهم مظاهر عبادة عشرتت؛ حيث أشار ديودورس  ،ممارسة طقوس شعرية البغاء املقدس
ذكـره أن مدينـة , وممـا جيـدر )2(الصقلي إىل ممارسة هذه الشعرية يف معبدها جببل أيركس يف صقلية

  .)3(غري أنه قد اندثر بعد سيادة عقيدة الربة تانيت ،-أيضاً  -قرطاجـة عرفت هذا الطقس
   :)Aras: (اإللـه أرص

اليت متت مطابقتها بإله البحر  ،خاصة بينابيع املياه العذبة ،هو إله الكون، ويبدو أنه مماثل إلهلة قدمية
ورد فيه اسم هذا  ،شف نقش مبدينة لبدة الكربىكتُ )، وقد ا Neptunusالروماين نيبتونوس (

ُعثر عليه قرب املسرح املدرج  ،, والنقش مسجل باللغة البونية على لوح من احلجر اجلريي احمللى)4(اإلله
باملدينة, ويذكر النقش أن كانديدوس بن كانديدوس بن حانو بن عبد ملقارت قد كرس نذرًا بإقامة 

وخالق األرض, ويستشف من كلمة رواق معمد الواردة  ،إله الكون ،رصالنصب والرواق املعمد لإلله أ
وجود معبد خاص بعبادة هذا اإلله باملدينة, ونظرًا لعدم وجود أي ذكر له  ،بالسطر الثاين من النقش

فمن املعتقد أن جمموعة خاصة من املستوطنني  ،يف املستوطنات الفينيقية األخرى بشمال إفريقيا
الذايت الذى   إىل االستقالل -أيضاً  -، ويشري هذا)5(لبدة الكربى قد انفردت بعبادتهالصوريني مبدينة 

يف ظل السيطرة  ،أم يف بقية النواحي املدنية األخرى ،سواء يف النواحي الدينية ،كانت تتمتع به املدينة

                                                           

  , الدار العربية حممود عبد العزيز النمـس، حممود الصديق أبو حامد، دليل متحف اآلثـار بالســرايـا احلمـراء  بطرابـلـس )1(
  . 59ص )، 1977طرابلس  للكتاب,    

  . 296-295ص ص، املرجع السابقالشاذيل بورونيه، حممد الطاهر,  )2(
  ص   ،1998الالذقيـة دار احلوار للنشر والتوزيع, جـان مازيل، تاريخ احلضارة الفينيقيـة الكنعانية، ترمجـة ربا اخلش،  )3(

    171 .  
(4) IPT. 18. ؛ للمزيد حول هذا النقش ميكن الرجوع إىل:   P., Romanelli, Lepcis Magna, Rome 

1925, pp.  
22-23. ; El-Mayer, op. cit., pp. 277-279.                             
(5) Longerstay, op. cit., p. 843.        
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يف الشرق عليها مدينة لبدة مع املدينة األم  ، كما يعكس الصالت القوية اليت حافظت)1(القرطاجية
  .)3(, ومن املعتقد استمرار عبادة هذا اإلله باملدينة حىت القرن الثاين امليالدي)2(الفينيقي صور
   :) (Reshef:اإللـه رشـف

 )5(، وقد جرت مطابقته باإلله اإلغريقي أبوللو)4(والضوء السماوي ،والنار ،هو إله الصاعقة
Apollo)خاصة يف مدينيت  ،مساء األعالم يف الشرق الفينيقي)، وكان من اآلهلة احملبوب إضافتها إىل أ

جزيرة قربص، ويف مدينة  :منها ،ماري وأغاريت، وانتشرت عبادته يف بعض مناطق غرب املتوسط
, ومن احملتمل أن عبادته مل تنتشر بشكل واسع )6(بريسا يم له معبد بني منطقة امليناء وحيقرطاجة أق
، ويف إقليم املدن الثالث )7(هو (عبد رشف) ،يف أمساء األعالم فلم يذكر إال مرة واحدة ،يف قرطاجة

  . )8(يبدو أنه كان من  املعبودات الفينيقية اليت دخلت عبادا إىل بعض مدن اإلقليم منها مدينة أويا

  :النتائج
ظلتا وأما  ،من هذا العرض املبسط ميكن مالحظة االمتزاج الواضح بني الديانتني الفينيقية والليبية   

بكل أطيافه, كما أن تسرب  ،القدمي بشمال إفريقيا ، هو اتمع احملليتتغديان من مصدر واحد
وتشرب السكان احملليني لتلك الثقافة جعل من عملية  ،احلضارة والثقافة البونية إىل دواخل اإلقليم

احلضاري القادم مع  واستطاعت مقاومة التيار ،أمر يف غاية األمهية ،استمرارها مدة طويلة من الزمن
تضفي  املستعمرين اجلدد من الرومان, فقد بقيت احلضارة البونية بكل معطياا الثقافية والدينية والفنية

خالل فرتة االستعمار الروماين, كما ميكن مالحظة أثر املعتقدات الدينية  بظالهلا على اتمع احمللي،

                                                           

  . 213, ص عبد احلفيظ فضيل امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا )1(
(2) Mattingly, op. cit., p. 167. 

  . 213ص  ,عبد احلفيظ فضيل امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا )3(
 . 187 ص ,املرجع السابقحمسن عبد الصاحب،  )4(
  . 144, 137, ص صفرانسوا ديكريه, قرطاجة أو إمرباطورية البحر )5(
  113 ص ،املرجع السابقفراس سواح،  )6(
 . 179ص , املرجع السابقأمحد الفرجاوي,  )7(
 . 214ص  فيظ فضيل امليار، احلضارة الفينيقية يف ليبيا,عبد احل )8(
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انتشار شعائر  :من أمهها  انتشرت يف املدن الثالث, كانليتا ،الفينيقية على عدد من العقائد اجلنائزية
وبعل آمون, باإلضافة إىل انتشار العديد من رموز  ،تانيت :تقدمي القرابني البشرية أو البديلة لإلهلني

  .  يما أضرحة املنطقة شبه الصحراويةالس ،على أغلب مباين األضرحة -وخاصة تانيت - اآلهلة البونية
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