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 اهدي مثرة جهدي:

 إىل والدّي الكرميني أّمي وأيب حفظهما اهلل.

 ة وإهلام وأخي فوزي.دإىل اخويت  فريال وعائ

 أمني ووليد ومنصف و حمسن و بدري إىل  أصدقائي عادل و 

 إىل زمالئي يف الدراسة عصام رمحه اهلل وأفسحه جناته وعمار وحممد ومروان 

 يناديين بزوجي خطيبيت  إمسهان إىل من 

 إىل كّل من عائلة شنيشن صغريها وكبريها.

 .بصدق وإخالصعلم االثار إىل كّل من أحّب 



 

 

 شكر و عرفان

احلمد هلل اّلذي ملك فقدر، واّلذي عّز فقهر، املوّفق اهلادي إىل سبيل الّرشاد. والّصالة والّسالم على 
 خري العباد وبعد. -صّلى اهلل عليو وسّلم-رسولو األمني حمّمد 

 ﴿الَ َيْشُكُر اللَُّو مْن ال َيْشُكر النَّاس﴾

البحث، إالّ أن أشكر كّل من كانت لو يد فيو، وأخّص  ال يسُعين، وقد منَّ اهلل عليَّ بتمام ىذا
 بالذّكر:

و بو حالت بيين وبينو ُرؤية مثرة ىذا العمل اّلذي بدأناه  ،" اّل قامسين عناء ىذازهير بخوشاألستاذ "
 أشكره جزيل الشكر وأدعو اهلل أن حيفضو ويصون طفلو  " ماسيل".، مًعا ذات يوم

اّلذين جتّشموا مشّقة القراءة  مود""جراب عبد الرزاق وشاوش حم اِقشةأعضاء الّلجنة المن األساتذة"
 والّتصحيح وبذلوا يف ذلك ما بذلوا.

"معلم فوزي وحمند آكلي إخربان  كما أتقّدم بعظيم امتناين وخالص شكري إىل مجيع أساتذيت
 ، وكّل من عّلمين حرفًا خملصة مريدة بو وجو اهلل.وبوسليماين حياة



 :المستعملة والمراجع المصادر همالمختصرات أل قائمة
AAA : St. Gsell, Atlas archéologique de l’Algérie 
AA : Antiquités Africaines. 
AE : Année Epigraphique. 
Afr. rom. : Africa romana. 
ANRW: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms in Spiegel der 
neveren Forschung. Berlin. 
BAA : Bulletin d'Archéologie Algérienne. 
BCTH : Bulletin archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. 
CIL : Corpus Inscriptionum Latinarum  
CRAI : Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
ILAlg., I : St. Gsell, Inscriptions Latines de l'Algérie, I: Inscriptions de la Proconsulaire, Paris 1922. 
MEFR : Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'Ecole Française de Rome. 
REA : Revue des Etudes Anciennes.  
Rev. afr. : Revue Africaine. 
RSAC : Recueil des Notices et Mémoires de la Société archéologique de Constantine.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث مقّدمــــــة



 أ

 

 مقدمة 

تعترب الدراسات يف علم األثار دبثابة الكشف عن ادلاضي و معرفتو و تساعد ايضا على فهم و معرفة    
حيث كانت دراستنا تشمل الصيغ  إذباىات اإلنسان الفكرية و تفاعالتو السائدة يف الفرتة الزمنية ادلراد دراستها،

إقليم اجلنوب النوميدي، ويعترب من أغىن ادلناطق يف الشمال  أي  األنوماستية لعناصر احمللٌن يف ادلنطقة االوراسية
 األفريقي وذلك من خال ل البقايا األثرية ادلتنوعة.

ىو أن تدخل ضمن أىتمامايت اخلاصة بتاريخ اجملتمعات القدمية اليت  :اذلدف من اختيارنا ادلوضوع
جلنوب النوميدي وحوصلة عن  الصيغة األنوماستية و ادلدن اأسلتلف ادلراكز  استوطنت يف ادلنطقة األوراسية وربديد 

 وتعدادىا خالل الفرتة الرومانية .

طبيعة الصيغ اإلمسية األنوماستية لعناصر احملليٌن  -إشكالية البحث:  تطرقت يف إشكالية حبثي إىل معرفة 
    دلدن اجلنوب النوميدي من خالل وثائق إبيغرافية التينية؟  

   ية عدة تساؤالت زلورية تكمن يف : شكالحيث زبللت ىذه اال

 معرفة طبيعة وجغرافية ادلنطقة . -
 دراسة ادلعطيات اإلبيغرافية لكل مدينة. -
 .زلاولة دراسة احلصيلة اإلمسية اإلمجالية لكل مركز -
 .زلاولة ربصيل و تعداد األمساء احمللية اليت وجدت يف  كل مدينة -
 احمللية .   بية والبونيقية(، ودراسة كىن األمساء دراسة خصائص ادلنظومة األمساء احمللية )اللي -

 الجابة على كل ىذه التساءالت اعتمدت على مستندات خاصة بالنقائش الال تينية لشمال إفريقيا،لو 
وإعتمادي على رسالة شهادة الدكتوراه ألستادي الفاضل زىًن خبوش ،الرتكيبة البشرية ارلتمع الريف األوراسي أثناء 

"   G.Comps"" " كامبس حث وماين اليت ساعدتين كثًنا يف مذكريت و أيضا استعنت دبقاالت البااإلحتالل الر 
"  J.M.Lassere إضافة اىل العديد من ادلراجع الفرنسية : السيًن "  ، "Jongeling""جونغيلينغ والباحث
    ."S.Gselوغزال 

  ىذه ادلواضيع.مذكريت ىذه على ادلنهج التحليلي كونو ىو ادلنهج األساسي لدراسة مثل حيث إتبعنا يف 



ب  

 

ثالثة فصول تتصدره مقدمة ويأيت من بعد   (3متبعينا يف ذلك خطة حبث اليت تتمثل يف إعتمادي على )     
تحديد واخلصائص حيث ربدثت فيو على ال ،ذلك مباشرة الفصل األول ربت عنوان اإلطار اجلغرايف و الطبيعي

 متدادات ، ادلناخ و ادلياه وأحملنا فيو عن اإلبيغرافيا اجلغرافية و التارخيية من خالل التعريف بادلنطقة ، ادلوقع واإل

أما الفصل الثاين: معطيات اإليبغرافية احلضرية حيث يف ىذا الفصل قمنا بتحديد ادلدن  ()تعريفها، أصلها، رلالتها
إعطاء حصيلة أونوماستية لكل ىذه ادلراكز يف شكل جداول وأيضا قمنا بتعداد األمساء ذات اجلنوبية النوميدية، و 

األصول احمللية الّلغوية بالقوائم ادلرجعية، وقمنا أيضا يف الفصل الثالث ىو دبثابة الفصل التحليلي الذي تكلمنا فيو 
البونيقية( األكثر  –دراج األمساء احمللية )الليبية يضا قمنا بإأ، و عن رلموع أمساء الكىن احمللية )الليبية البونيقية(

 ستعماال يف الفرتة الرومانية.إ

اليت ىي األخًنة إستنتاج دلا ورد يف الفصول الثالثة و إجابة عن التساءالت ويف األخًن قمنا بإدراج خاسبة 
                                                                                                    ادلطروحة يف ادلقدمة.

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل األّول:
للقطاع الجنوبي من  الجغرافياإلطار الّتعريف ب

 "نوميديا" خالل الفترة الّرومانية
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 للقطاع الجنوبي من "نوميديا" خالل الفترة الّرومانية الجغرافياإلطار ل: الّتعريف بالفصل األو 

 ة:األوراسي التعريف بالمنطقة -1

" كتلة جبلية يف مشايل اجلزائر الشرقية، ذلا خصائص جغرافية ميزهتا شلا حوذلا، وجعلت منها أوراس"جبال  
ادلغرب الكبًن )قدديا وحديثا(، وتنتمي معظم القطاعات اجلغرافية ادلشكلة إقليما خاصا زلددا، ذا أمهية يف تاريخ 

إلقليم "أوراس" )بامتداداتو اجلغرافية(، حبيث ادلنطقة شبو الصحراوية بصفة عامة، وىي بذلك تعترب منوذج من 
مبنطقة جبال باتنة،  يشمل ما يعرف  "بّلزمو" على خط منحين ، ويقع قطاع1األقاليم التضاريسية السائدة يف اجلزائر

وإنطالقا منها يبدأ قطاعان طبيعيان كما ىو نقطة إلتقاء ما بٌن سلسليت األطلس التلي باألطلس الصحراوي، 
متباينان، يكّونان ما اصطلح على تسميتو مبنطقة أو حيز "كتلة جبال أوراس" ومها: القطاع السهلي مشاال والقطاع 

"جبال وىضبية النمامشة" سوى امتدادا طبيعيا للقطاعٌن األولٌن، حيث ، بينما ال يعترب قطاع 2اجلبلي جنوبا
ادلغرب  –تكمن أمهية موقع إقليم األوراسي من خالل اشرافو على زلاور الطرق الطبيعية واحليوية، كطريق تونس 

 الصحراء وقسنطينة يف الشمال الغريب. –وطريق واحات األقصى يف اجلنوب، 

 :"راسأو " االسموجية لإيثيمو  -2
بلي( كان متداوال، من الفرتة القددية ومازال  ج" )أورونيمي" )ادلكاين( بأقدم اسم يالطوبونيم االسميعترب  

كذلك إىل يومنا ىذا يف كل منطقة الشمال اإلفريقي، وكانت أول إشارة لو مع بداية القرن السادس ميالدي 
ة اإلغريقية، عبارة "جبل أوراس"، نو بالصيغت عضمن نصوص كل من ادلؤرخ "بروكوبيوس القيصري" األول ورد

تينية من قبل العديد، مبثابة ترمجة لصيغة ال ، اليت أعتربت(Corippus)أوراسيون والشاعر ادللحمي الييب "كوربيوس
أما الثاين فقد ورد عنو ذكره ذلذا االسم، حينما حتدث عن  (Oros orasionأقدم )من الفرتة الرومانية( وىي )

: "أوراستيانا مانوس" الذي اضلدر من اجلبال، لاللتحاق ليتحالف مع جيوش القبائل ادلاورية اليت راسياجليش األو 
 . 3قيادة "أنطالس" دلواجهة القائد البيزنطي "يوىانوس تروغليتا" )القرن الثاين للميالد(

                                                           
 لرابط:مصطفى احلاج إبراىيم، األوراس، ادلوسوعة العربية، دمشق. سوريا )استعمال النسخة اإللكرتونية للمقال عرب شبكة الويب( ا 1

 =http//www.arab-ency.com/-/details.php?nid=1413full=1keys األوراس
. دار ىومة، )الطبعة الثانية(، 1(، ج 1939 – 1837عبد احلميد زوزو، األوراس إبان االستعمار الفرنسي، التطوراعت الساسية االقتصادية االجتماعية )  2

 .19، ص 2011
3 Corippus, La Johannide, II,149 ; Y. Moderan, Les Maures et l’Afrique romaine. IV-VII siècle, BEFAR (314), 
Rome, 2003 (version électronique en ligne :  http://books.openedition.org/efr/1411?) 
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الالتينية، ( Ptolémée)ن اجلبل الذي ورد ذكره عند اجلغرايف "بطليموس" ويرى غًن واحد من ادلؤرخٌن أ
أودون  (Audus( اإلغريقية، والرتمجة إىل "أودوس" )Audusما ىو إال كتابة أخرى جلبل أوراس، حٌن تعرض )

باحلديث عن موطن ادلوسوالمي: باجلنوب من الـ ( Musulamii)عند  ومن نوميديا يقطن الـ "موسوالمي" 
بة خاطئة لصيغة اسم "أْوراسيوس" استمر بعد ذلك ، وقد ال يستبعد من أن تكون كتا( Cirtesii) "كًنتيسيٌن

لدى  األورونيمياالسم  ىذالًند التعبًن عنو عندىم مجيعا  (Audus)ح جبل "أودوس" فاستخدام نفس  س
وراس" خاصة البكري اإلدريس، ابن جبل ألة ادللحقة الالتينية "يوس" بـ "ادلؤرخٌن واالخباريٌن ادلسلمٌن، مع إزا

 Thomas) "طوماس شاوْ  كل منريقي، وىذا إىل غاية أواخر فرتة احلكم العثماين، أين أشار  خلدون وليون األف

Shaw)"  الرحالة: "بييسونال" و(Peyssonnel)1. 

 واالمدادات الطبيعية:الجغرافي الموقع  -3
 حيز جبال "أوراس":  -أ

قع يف اجلهة اجلنوبية حلقة طبيعية يف سلسلة جبال األطلس الصحراوي، وىو ي يشكل حيز جبل "أوراس"
الشرقية للجزائر، حيده "شرقا" وادي العرب، الذي يفصلو عن حيز "جبال النمامشة"، وغربا وادي القنطرة 

الزاب ادلنخفضة، ويشرف مشاال على صلود قسنطينة اليت ال يقل ارتفاعها عن )بسكرة(، الذي يفصلو عن جبال 
م عن مستوى  26بان، اليت تنتهي إىل شط ملغيغ )أقل من م، أما يف اجلنوب، فيشرق على منطقة الزّي 900

، وتتجو جبالو مائلة من 2كلم 8000شكال رباعيا مساحتو  البحر(، ضمن ىذه احلدود يأخذ حيز كتلة "أوراس"
كلم وعرضها من الشمال إىل  150الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغريب، طوذلا من الشرق إىل الغرب حوايل 

كلم، كما تتألف سالسلها اجلبلية من قمم مرتفعة وأخرى منخفضة، وختللها العديد من  90اجلنوب حوايل 
الوديان العميقة اليت تعترب الفاصل بٌن سلتلف األقسام ادلتميزة عن بعضها البعض، وتتكون "األوراس" من 

ارتفاعا، بينما ترتكز م  200ثالثةسالسل جبلية متوازية، بينها أودية طولية عميقة، وذات أجراف شاىقة تصل إىل 
م( أعلى جبال اجلزائر الشمالية،  2328أعلى القمم يف الشمال، ومن أمهها: قمة "رأس كلثوم" جببل "الشيليا" )

ية(، حيث تعرضت إىل سجًنية )كل م(، وىي تتكون يف معظمها من صخور 2322وإىل الغرب منو جبل احململ )
دامها تسمى )البًنينية( أدت إىل ارتفاع جبال ىذه ادلنطقة واحلركة الثانية إلتوائيتٌن يف فرتتٌن متباينتٌن: إح حركتٌن

ث أدت ىاتان احلركتٌن اليت تعرضت ذلما جيولوجية ادلنطقة، إىل تنوع مظاىر السطح، واليت تسمى "األلبية" حي

                                                           
1 Ptolémée, IV.III (n°6), J. Desanges, Les tribus africaines…, Op. Cit., p. 118 (n°8). 
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لبنية صلدىا على شكل سالسل ملتوية من طبقات زلدبة ومقعرة، ومرتفعات ومنخفضات وىي نتيجة طبيعة ا
 .1اجليولوجية اليت تكونت منها

  حيز جبال النمامشة: -ب
العديد من الباحثٌن يف حتديد ادلدلول اجلغرايف لـ "أوراس" فغالبا ما يُطلق البعض ىذا ادلصطلح خيتلف 

" الطوبونيمي )خاصة من اجلغرافيٌن واجليولوجيٌن( على ادلنطقة احملّددة امتدادىا مشاال من "باتنة" إىل "خنشلة
وشرقا من "خنشلة" إىل "خنقة سيدي ناجي" وجنوبا من "خنقة سيدي ناجي" إىل "بسكرة" وغربا من "بسكرة" 

، غًن أننا نرى 2كلم 100كلم، أما مشال جنوب فحوايل أيضا  100غرب حوايل:  إىل "باتنة"، طول زلورىا شرق
شملون معو جغرافيا مجيع اإلمتدادات ، فإهنم يلنفس ادلصطلح أن معظم الباحثٌن وادلؤرخٌن وحٌن استعماذلم

الطبيعية لألحراز احملاذية مباشرة لو من جهاتو األربع، بل ويتعدُّوىا مواقعيا يف العديد من الدراسات خاصة منها: 
األثينية واللغوية، ليدرجوا مواقع من جنوب والييت "قادلة" مثل "تاملوكة" ولعل سبب االختالف يف ادلدلول اجلغرايف 

أما على نقيض  ل.ئراس" ديكن يف االستعمال اإلداري للمصطلح كما ورد يف الفرتة الكولونيالية لدى األوالـ "أو 
التسمية اإلدارية كانت مستعملة خالل العهد الفرنسي الذي يعترب بالقسم أو القطاع اجلغرايف ادلكّمل كما امتداد 

د العرب" فقط وقد أخذ امسو من االسم األثيين طبيعي لو من جهة الشرق. حبيث ال يفصل بينهما سوى رلرى "وا
إلحدى أعرق القبائل األمازيغية بالشرق اجلزائري، القاطنة مبجالو، والذي يكتب خطأ )شائعا( بـ "النمامشة" 
عوض من النطق الصحيح لو بالعربية: "اللمامشا/اللمامشة" وادلستمد من صيفة التسمية اليت تطلق على ىذه 

 بادلتغًن اللساين األمازيغي "أوراس" الشرقي وىي: آْث دلُّوش مبعىن: ادلنتسبون إىل اجلد دلُّوْش. القبيلة
ديتد جغرافيا حيز اإلقليم األوراسي، ابتداء من آخر سلسلة جبلية جبنويب خنشلة غربا إىل غاية احلدود  

اال إىل غاية ادلنحدرات احملاذية ، ومن آخر مرتفعات جبل "تافرنت" مشعرب سلسة جبال تبّسة التونسية شرقا
 .للمنطقة التخوم الصحراوية، وتتقرب معادلو التضاريسية إىل حّد كبًن مع مظاىر تضاريس حيز "كتلة أوراس"

  وبوطالب: مةحيز كتلة جبال بلز  -جـ
 يشغل ىذا احليز من اإلقليم األوراسي القطاع اجلبلي الغريب ادلمتد ما بٌن جنوب شرق اذلضاب العليا

ومنطقة السبخات، وحيتوي على العديد من السالسل اجلبلية وادلرتفعات ذات التكوين الكلسي من أمهها 

                                                           
 السابق. "، ادلرجعاحلاج ابراىيم، "االوراس مصطفى 1

2 M. Cote, « L’Aurès une montagne atypique », Aouras, 1, 2003, p. 18. 
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( لتصل أعلى ارتفاع ذلا جببال كل من م1750( و "مسعودة" وجبل "قوغال" )م1648مرتفعات "مستاوا" )
 منخفض "باتنة" كما تعترب  عرب ( الذي يعترب امتدادا ادلرتفعات "بلزمة"م2170"توقرت" )( و م2070"رفاعة" )

 .1كل من مرتفعات "أوالد سلطان" و "متليلي" حبلق وصل بٌن حيز كتلة جبال "أوراس" وحيز بلزمة

  حيز الهضاب العليا األوراسية )القطاع الشمالي(: -د
الشمالية والشمالية الشرقية لإلقليم األوراسي وتعترب امتدادا طبيعيا للهضاب العليا  تقع بادلنطقة

م، وىي زلصورة بٌن جبال ذات تكوين كسلي، بينما تتسع   1000السطايفية، ترتفع فوق مستوى سطح البحر بـ 
كلما اجتهنا شرقا، من شليزاهتا أهنا تتخللها العديد من النقاط ادلنخفضة، اليت تتحول خالل الفصول الرطبة إىل 

تينسيلت" وغًنىا، أما أمهها ىو: "شط سباخ وشطوط ذات مياه ماحلة، ادلعروفة بـ "شط مروانة" و "شط 
ىكتارًا )ما بٌن عٌن البيضاء وأم البواقي وخنشلة وتوجد أيضا شطوط أقل ملوحة وأخرى غًن  27000الطرف": 

بالشمرة، ونظرا لرتهتا ادللحية فإن أىم ما يزرع فيها احلبوب، كالقمح والشعًن وعلف  ماحلة كـ "شط جنديل"
ع السائد لدى سكان ىذه ادلنطقة الرعي وتربية ادلاشية، أما منطقها الزراعية، فرتتكز احليوانات، لذلك كان الطاب

يف األجزاء الشمالية والشرقية من ختوم البحًنات خاصة سهل "بوعريف" وسهل "زانا" الذين يتميزان برتبة خصبة 
 .2وصاحلة للزراعة، وىو سهل "الرميلة" اجملاور دلدينة قايس

  وراسية )القطاع الجنوبي(:منطقة التخوم األ -ه
تستند ىذه ادلنطقة على الكتل اجلبلية الثالث لإلقليم )النمامشة، أوراس وادلنحدرات اجلنوبية جلبل 
متليلي( ولقد كان فضاءىا الشاسع منذ القدم )من نقرين شرقا وإىل غاية واحات الزاب الظهري( مبثابة حلقة 

قبائل ادلرحتلة خاّصة اجلايتوليٌن، يتميز مناخ ىذا القطاع باحلرارة وصل بٌن الشمال واجلنوب، ورلال انتجاع ال
واجلفاف على عكس القطاع الشمايل لإلقليم األوراسي، ويغلب عليو الطابع الّصحراوي الضار للنباتات 

 وادلزروعات.

 : باإلقليم المناخ والمياه -4
، ويبدو من خالل خطوط منحنيات يسود يف منطقة األوراس نوعان متميزان من ادلناخ: مشايل وجنويب

التسوية، أن ادلناخ متذبذب جًدا والظاىر أن سبب ذلك يعود إىل حركة اإللتواء اجليولوجي الذي طال ادلنطقة، 
                                                           

 السابق. زوزو، ادلرجععبد احلميد 1
.15السابق، ص. مسعودان ادلرجع بشًن ،20-19السابق، ص. ص زوزو، ادلرجععبد احلميد   2  
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حيث أن مناخ األوراس ال خيتلف إال قليال عن مناخ اذلضاب العليا ويتميز باحلرارة صيفا وبالربودة شتاءا وبالرياح 
درجة  40درجات مئوية حتت الصفر شتاءا وترتفع صيفا إىل  0 9ة احلرارة يف بلزمة مثال إىل الدائمة، تنخفض درج

أما ادلناخ  ملم على أوراس العالية. 700حيث يقدر معدل التساقط  مع ىبوب الرياح اخلماسٌن احململة باألتربة.
ر اجلغرافية احليوية، وال تصمد نباتاتو أراس اجلنويب يتأثر مبؤشرات ادلناخ الصحراوي الضار فهو إقليم فقًن للمظاى

 .1طويال أمام الرياح احلارة والباردة

ن دورا كبًنا يف عملية اذلدم بسبب عوامل التعرية خاصة يف العبت مياه الوديفقد عن الثروة ادلائية  أما 
من الغرب إىل الشرق اتالف الغطاء النبايت، حيث يسيل عرب ادلنحدرات اجلنوبية جلبال األوراس عديد من األودية 

مثل "واد بلزمة" و "واد ادلاء" الذي ينزل من جبل "بورجم" و "واد مروانة" النازل من جبل "ركبة اجلمل" و "واد 
واد القنطرة من شلر "شلعلع" ادلوجودة يف ضبة باتنة الذي يتنفع منها واحات القنطرة  ونذكر أيضا ماكوندة".

" وواحة سهل "الوطاية" اخلصب، ويتجو جنوبا فيسمى واد بسكرة إىل أن ويسقي مناطق "األبيار" و "عٌن توتة
إىل ذلك العديد من الوديـــــــــــان مثل "واد عبدي"  فملغيغ". أضيتحد مع واد "اجلدي" فيصب مياىو يف شط "

ان" َو "واد ، وأيضا " واد قشطعلي" َو "حيدوس" َو "ثنية العابد"القرى التالية: أوالد عزوز َو "بالذي يسقي 
القصر" َو "واد العرب" ىذا األخًن يسقي العديد من القرى مثل قلعة "الرتاب" َو "مشيلة" وأخًنا بـ "خنقة سيدي 

 .2ناجي"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .39-38ص نفسو، زوزو، ادلرجععبد احلميد  1
 .4 – 39ادلرجع السابق، ص  2
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 الفصل الثاني: الحصيلة األونوماستية لمختلف المراكز الحضرية بالجنوب النوميدي
 :باإلقليم األوراسي ومانيةخالل الفترة الرّ  العمران الحضريمراكز  :أّوال

 احلمام( ،ه)موقع يُوكس  أكواي كايساريس: -1
 (Aquae Caesarisالكتابة الالتينية لالسم القدمي )

  852رقم  )عُت البيضاء(: 88أأ: 
" إىل موقع مركز "أكواي كايساريس" بالطريق الروماين الرابط ما بُت تبسة بوتينجرلوحة "أشارت وثيقة  
تصحيح  (Ch. Tissot)ل تيسو" ال عن موقع تبسة، وقد اقًتح "شار ( أميVII) 7زلددة موقعو بـ  (IV.4وتيمقاد )

، وىو ما 1مًت مشال يوكس" 555ا مع موقع "ه، احلمام: (. ليتوافق جغرافيVII( يدل )XIIقراءة ىذه ادلسافة بـ )
كلم  55دلوقع ىذا التجمع العمراين القدمي بادلكان الواقع على بعد حوايل  "غزال" يف ربديده خلص إليو كذلك

 .2شرق مدينة تبسة، حيث موضع احلمامات ادلعدنية، ادلعروفة حاليا باسم "يوكس"

 متكيدس .موقع ه )؟(: اديفنتي مونيكيبيوم -2
 (Tinfadiالكتابة الالتينية لالسم القدمي: )

  885)عُت البيضاء( رقم  88أأ: 
ادلسمى ب "ه.متكيدس"  اثري دلركز ذبمع عمراين جد معتربا بادلكانيشَت األطلس األثري إىل موقع  

"Metkides( وىو نفس ادلوقع الذي ذكر دبدونة الكتابات الالتينية( " (CILربت اسم مدكيدس "Medkides "
نقيشة التينية ,امهها  87كم غرب مدينة تبسة .حيث اكتشف يف ىذا ادلوقع على 85و الواقع على بعد مسافة 

قطع(.اال أنو  8( و اليت عثر عليها االسف منكسرة )CIL08 ,2194على االطالقنص النقيشة ادلدونة ب )
يشة ذكر تشييد معبد الكابيتول خالل فًتة بإمكاننا قراءة و تكملة اغاب نصها ،الذي تضمن يف آخر سطر النق

 .3[تينفادي؟االمرباطور كاراكاال من قبل ريس بوبليكا ]

 موقع ه: األبيض )....؟( لينس: مونيكيبيوم-3
                                                           

1 Ch. Tissot, Géographie comparée de la province romaine d’Afrique, T.II, Paris, 1888, p.480. 
مساء أفراد رلتمعات ادلراكز احلضرية الرومانية زىَت خبوش، الًتكيبة البشرية جملتمع الريف األوراسي أثناء االحتالل الروماين "دراسة ربليلية ومقارنتو مع أ2

 .575، ص 8558بأوراس، جامعة اجلزائر، 
3 S. Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, T. 2, pp. 95-96 ; J. Desanges, N. Duval, Cl. Lepelley et S. 
Saint-Amans, Carte des routes et des cités de l'Est de l'"Africa » à la fin de l'Antiquité, d’après le tracé de Pierre 
Salama, Brepols Publishers, INHA, 2010, p. 242.  
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 (Municipium (… ?)lensالكتابة الالتينية لالسم القدمي: )
 99الشريعة، رقم  29أأ: 

ة لكتلة جبال النمامشة وربديدا بالطريق الروماين الذي  األبيض" بادلنحدرات الشمالي .تقع أثار موقع "ه 
على التسمية  احتوتبلدة يوكس( وخنشلة، حيث مت وجود نقيشة  اجتيازكان يربط ما بُت مدينيت تبسة )بعد 

القددية ذلنشَت األبيض، غَت أن الكسر الذي أصاهبا مل يسمح بقراءة االسم قراءة كاملة، ما عدا األحرف األخَتة 
 .1(Municipiumمنو )

 (م. نوميديا) الشريعة -4
 غَت معروف الكتابة الالتينية لالسم القدمي:

 569)الشريعة(، رقم  29أأ: 
كلم  55رغم إشارة األطلس األثري، إىل إحتواء موقع الشريعة لتجمع سكاين قدمي يبعد عن تبسة حبوايل  

ن مدرجا فيها، خاصة خالل وضعية القنونية اإلدارية اليت كالباجلنوب الغريب منها، إال أننا نفتقد إىل الدليل ادلوثق ل
 فًتة اإلمرباطورية العليا.

 . قوسات، دبنطقة قارثموقع ه ليغيس مايوروم:-5
 "? Leges Maiorumالقدمي " لالسمالكتابة الالتينية 

 559شريعة( رقم )ال 29أأ 
نويب لسهل قارث )شرق كتلة ىكتار يقع بالطرف اجل 57موقع لتجمع سكاين قدمي ، تبلغ مسافتو 

 .2كم )باجلنوب الشرقي منها( 55مامشة( و يبعد عن خنشلة حبوايل النّ 

 نكيفه أو  موقع كيديا )كيدياس(:  -6
 (Cedia/Cediasالكتابة الالتينية لالسم القدمي: )

 92)الشريعة( رقم:  29أأ: 

                                                           
1 C. Lepelley, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, tome I, La permanence d'une civilisation municipale, 
Paris, Coll. des Études Augustiniennes, 1979, 420 p. tome II, Notices d'histoire municipale, Paris, Coll. des Études 
Augustiniennes, 1981, 609 p. 
2 S. Gsell, Monuments antiques de l’Algérie, T. 1, p. 172 ; J. Marcillet-Jaubert, « Coloni loci Legum Maiorum », 
Epigraphica, 41 (1979), pp. 66-72. 
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كلم عن مدينة خنشلة  57اليت تبعد حبوايل مت التعرف وربديد موقع ىذا ادلركز العمراين بادلنطقة األثرية ) 
)أم كيف يف بعض ادلراجع(، على أساس ما  كيفأونباجلنوب الشرقي منها( وربديدا بادلوقع ادلسمى حاليا بـ: ه. 

 ( وقد تضمن نصيهما االسم اإليثٍتCIL0810727+17655ورد دبحتوى نص إحدى نقيشات ىذا ادلوقع: )
 .1(Cediensisتابتو يف صيغة "كيديانسيس" )جملتمع ىذا ادلركز الذي وردت ك

 موقع خنشلةماسكوال:  -7
 2 (Mascula/MasculaTiberiaالكتابة الالتينية لالسم القدمي )

 528)عُت البيضاء(، رقم:  88أأ: 
مت التعرف وربديد موقع ىذا ادلركز العمراين الذي أشَت إليو بـ مسلك "أنطونينوس" وربديدا بادلقطع  

نادا لالسم الطوبونيمي القدمي الذي ورد بصيغة سلتصرة: ( إست33.6)
(R(es)P(ublica)M(umicipii))/(M(asculitana)) ( بنص النقيشةCIL08,17680=22302) 

 موقع ه. احلمام )محام الصاحلُت( أكواي فالوياناي: -8
 (:Aquae Flavianaeالكتابة الالتينية لالسم القدمي: )

 527 )عُت البيضاء(، رقم: 88أأ: 
(، اليت CIL08,17727مت التعرف وربديد االسم القدمي ذلذا ادلركز العمراين استنادا لنص النقيشة رقم: ) 

 .3حكم اإلمرباطور "سيبتموس سيويريوس" خالل فًتة  بعملية أشغال ترميم ادلعلم احلّمامات خيربنا نّصها
 ملو دبا يف ذلك تاريخ وضعو القانوين.ذا ادلركز فهو اليزال رلهواًل يف رلذلبالنسبة للتاريخ العام  

 موقع تيمقاد ثاموقادي: -9
 (Thamugadi)الكتابة الالتينية لالسم القدمي: 

 855)باتنة(، رقم  87أأ:

                                                           
1  J. Desanges, N. Duval, Cl. Lepelley et S. Saint-Amans, Carte des routes et des cités de l'Est de l'"Africa » à la fin 
de l'Antiquité, d’après le tracé de Pierre Salama, Brepols Publishers, INHA, 2010, pp. 129-130. 

 585ادلرجع السابق، ص. ،زىَت خبوش2 
3 H. Graillot et S. Gsell, « Ruines romaines au Nord de l’Aurès », MEFR, 1893, 13, pp. 508-517 ; J.-P. Laporte, « 
Les thermes antiques d’Aquae Flavianae (Ain el-Hammam) », Aouras, 3, 2006, pp. 285-322. 
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( الواقعة على طول خط Colonia Marciana Traiana Thamugadiتأسست مستعمرة تاموقادي ) 
بعد ادليالد( بفضل اليد العاملة  555ية األوراسية مشاال)سنة الّليمس الدفاعي الذي كان حيد منطقة الكتلة اجلبل

)تازولت اليت كانت متوفرة لدى عناصر جند الفيلق الثالث االوغسطي ادلتمركز دبقر معسكره العام بـت المبايسيس
ُت نفسها ، حيث يعترب غالبية سكان ادلستعمرة تاموقادي، رومانيُت باألصل والقانون، فهم يتمتعون بالقوان1حاليا(

 .2اليت يتمتع هبا سكان العاصمة روما، وىذا طبقا لإلجراء القانوين الّساري على وضع ادلستعمرة ادلستحدثة
 مركونةموقع  :ويريكوندا -10

 (Verecundaالقدمي: ) لالسمالكتابة الالتينية 
  895)باتنة( رقم:  87أأ: 

القرية احلالية ادلسماة" ماركونة" الواقعة على بعد  يتموقع مركز التجمع السكاين القدمي" ويريكوندا" دبكان 
 م مشال شرق موقع تازولت.لك 5

 المباز -موقع تازولتالمبايسيس:  -11
 (:Lambaesisالقدمي ) لالسمالكتابة الالتينية  -

 889-888)باتنة(، رقم:  87أأ: 
بالزاوية الشمالية الغربية للكتلة يرجع تاريخ تأسيس وبداية تعمَت مركز المبايسيس )تازولت حاليا( الواقع  

أي خالل فًتة م 85اجلبلية: أوراس، إىل فًتة حكم األباطرة الفالويُت، وربديدا بعد تشييد أول معسكر هبا سنة 
تعترب مدينة المبايسيس أىم ادلدن وادلراكز احلضارة الرومانية على اإلطالق .و 3(Titusحكم اإلمرباطور " تيتوس" )

وتتجلى ىذه  النمامشة"، -ل خط الليمس الشمايل احملاذي دلنطقة الكتل اجلبلية: "أوراس اليت شيدت على طو 
األمهية من جهة يف األصل العسكري دلنشئها العمراين )ومظاىر معماره(، كما أهنا ومن جهة ثانية متّثل منوذجا 

ضافة إىل أهنا كانت مقر العاصمة موثقا لتطور ادلراكز االستيطانية للتجمعات ادلدنية اجملاورة للمعسكرات، باإل
 .4(Provincia Numida Militanaاإلدارية دلقاطعة نوميديا العسكرية )

 موقع خربة أوالد عريف المبيريدي:  -12
                                                           

1 CIL 08, 2355 = CIL 08, 17842 et CIL 08, 17843 = AE 1891, 132. 
2 P. Morizot, « Timgad et son territoire », L’Afrique, la Gaule, la religion à l’époque romaine, Mélanges à la 
mémoire de Marcel Le Glay, Coll. Latomus, Bruxelles, 1994, Vol. 226, pp. 220-243 
3 Ibid ,pp. 155-156. 

 869-868زىَت خبوش،ادلرجع السابق،ص ص  4.
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 (.Lambiridiالكتابة الالتينية لالسم القدمي ) -
 585)باتنة(، رقم  87أأ: 

غريب  كلم جنوب 55ايسيس"، وربديدا غريب "المب كلم  85تقع "خربة أوالد غريف" على بعد حوايل  
الطوبونيمي القدمي للتجّمع  االسممدينة باتنة، وقد مكنت بعض الوثائق اإليبيغرافية ذلذا ادلوقع من التعرف على 

العمراين: "المبَتيدي" الذي ورددت اإلشارة إليو ضمن وثيقة " لوحة بوتينجر" بالطريق ما بُت "المبايسيس" 
 حاليا(.(" )ه. مروانة Lamasba) "و"الماسبا

 عُت زانة )زانة أوالد سبع حاليا( موقع ديانا ويتيرانوروم: -13
 " Diana Veteranorum"القدمي:الكتابة الالتينية لالسم 

 68)باتنة(، رقم:  87أأ: 
ا بــ "زانة بادلنطقة األثرية ادلعروفة بــ " خربة زانة" )ادلسماة حالي متوقع مدينة "ديانا ويتَتانوروم"مت ربديد  

 غرافية ادلكتشفة هبا؛أوالد سبع"(، وىو ماتدل عليو صيغة امسها الطوبّونيمي والعديد من نصوص وثائقها اإليبي
وبلدية وادي ادلاء مرورا  75الرابط بُت الطريق الوطٍت  552ويقع ىذا ادلوقع األثري دبحاذاة الطريق الوالئي رقم 

 كلم. 95 ايل غرب والية باتنة اليت تبعد عنها بـــبالتجمع الثانوي زانة أوالد سباع، بشم

 موقع سريانة الميجيجا: -14
 Lamiggig(a))(الكتابة الالتينية لالسم القدمي:

 72)باتنة(، رقم:  87أأ:
حيدد متوقع ىذا ادلركز العمراين القدمي دبكان ادلركز االستعماري الذي عرف باسم "باستور" خالل الفًتة 

 كلم عن مقر الوالية باتنة(. 25)على بعد  احلالية موقع "سريانة" الكولونيالية، أي

 موقع ه. مروانة  الماسبا: -15
 (Lamasba) الكتابة الالتينية لالسم القدمي:

 86)باتنة(، رقم:  87أأ: 
" حاليا( باذلضبة ادلمتدة إىل الشمال الشرقي من جبل ه. مروانةتتموقع آثار "الماسبا" القددية )موقع "

مًتا( إىل غاية سهل "بّلزمو" جنوبا، غَت أن استخدام ادلوقع كمحجر، من خالل إعادة  5996) كلت""تي
جنوب ادلنطقة م 655لتشييد قرية" كورنياي الكولونيالية، على بعد م 5958استعمال عناصر مواد بنائو األثرية سنة 
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ب من مهّمة البحث يف تفاصيل تاريخ وعمران ىذه األثرية لــ" الماسبا"، أدى إىل اندثار معادلو بالكامل، شلّا يصعّ 
ادلدينة خالل الفًتة القددية، حيث أن معطيات نصوص العدد القليل للّنقيشات ادلكتشفة يف موقعها أو جبواره. 

 .1واليت ورد بالبعض منها كتابة الّطوبونيم القدمي ذلا)خاصة منها نصوص األعالم ادليلية(

 ةمعفون. موقع ه المسورتي: -16
 (Lamsortiالكتابة الالتينية لالسم القدمي: )

 558)باتنة(، رقم:  87أأ:
)قبل اندثارىا جراء ظاىرة زحف العمران  كانت أطالل موقع "ه. معفونة " وإىل زمن ليس بالبعيد

احلديث ذلا( تغطي مساحة كبَتة على جانيب الوادي ادلعروف باسم" واد ادلاء"، وىو ما برىنت عليو أحباث 
تاذ " زلمد ادلصطفى فالح" من خالل الصور اجلويّة ادللتقطة آلثار ىذا ادلوقع، احملدد جغرافيا وفق إحداثيات األس

 .2(x :265, y : 801,5"المباز" بــ)

 موقع زراية زاراي:  -17
 (Zaraiالكتابة الالتينية لإلسم القدمي )

 69)باتنة(، رقم:  87أأ:
كلم جنوب شرق  55عُت زارايا" )حوايل ادلعروف حاليا بـــ " "زاراي"، يقع مركز التجمع العمراين 

مًت(" باجلهة  5259سطيف(، يف اجلزء العلوي من واد "غاروات"، وىو الوادي الذي ربّده جبال "ذراع الّرحبات )
عند  مًت( باجلهة الشرقية؛ بينما يُفتقد أثر رلرى مياىو باجلهة الشمالية وربديدا 5295اجلنوبية وجبل "زلجوبة )

سهل "البيضاء" الواقع باجلنوب من حبَتة "احلاسبُت"، وشّيد ىذا ادلركز العمراين على الضّفة اليسرى للوادي 
مًت( وتعلوىا  5595ادلسمى "أغبال"، حيث تتموقع آثاره فوق أرض منحدرة )مائلة( قليال باذباه زلور الّشمال )

 .3ربوة تشرف على مجيع ادلناطق احملاطة هبا

 موقع خربة تامهريث  :تامهريث ربةخ -18
 85)باتنة(، رقم:  87أأ:

                                                           
1 M.-E. Filah, pp. 109-113 ; J. Gascou, La politique municipale de l’Empire romain II, ANRW, Op. Cit., p. 261. 
2 M.-E. Filah, Op. Cit., p. 133 et p. 176 (note n° 72). 
3 Ibid., p. 181. 
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ربتل آثار ادلوقع الذي ما زال جيهل امسو الطوبونيمي القدمي )ادلعروف حاليا بــ"مشتة تامهريث( مساحة  
عُت "بّلزمو" و" بُت:ىكتار، تقع جبنوب "كاف أم الطيور"، ما بُت الطّرق الرّابطة  56مثلثة الّشكل تشغل حوايل 

كلم غرب مدينة "ديانا ويتَتانوروم" واليت كان مركز  55وتبعد حبوايل "عُت جاسر" و"واد ادلاء". ر" وبُت جاس
تامهريث" تابع جملال إقليمها الًّتايب وقد نتج عن بناء مشىت "تامهريث" احلالية فوق أنقاض  .التجمع القدمي لــ" خ

 .1)خاصة أحباث غزال(م 59ا بأرشيف ووثائق القرن ادلنطقة األثرية، اندثار أغلب معادلها اليت جاء وصفه

  موقع ْنقاوس نيكيويُبوس: -19 
 565)باتنة(، رقم:  86أأ:

ال شك يف أن صيغة التسمية احلالية لقرية "نقاوس" )الواقعة غرب كتلة جبال بّلومة(، ىي صيغة مقتبسة  
( واليت ىي يف حد Nicivibus" نيكيويبوس )من االسم الطوبونيمي القدمي للمركز العمراين الذي كان يعرف بـــ

(" الوارد ذكرىا لدى كل Nicivesاإليثٍت ألفراد قبيلة "نيكيْوس ) االنتماءذاهتا مشتقة من صيغة االسم الدال على 
( اليت  55من ادلؤرخ "بلُت" واجلغرايف "بطليموس"، وقد عّددىا وصّنفها "بلُت" ضمن أىم القبائل اإلفريقية العشر )

اليت يفصل بينهما وبُت  تنتشر باجملال احليوي ادلمتد من احلدود الشرقية لنوميديا إىل غاية إقليم "جايتوليا"كانت 
 .2("Nigrisيثيوبيا" واد" نيجريس )إقليم "أ

 موقع طبنة ثوبوناي: -20
 (Thubunael/Tuben Oppidum: )لالسم القدمي الالتينيةالكتابة 

 55)القنطرة(، رقم:  27أأ:
كلم جنوب رلينة بريكة )والية باتنة( وربديدا على الطريق االسًتاتيجي 9ثار موقع طبنة على بعد تقع آ 

 الّروماين ادلؤدي من "المبايسيس" إىل مدينة "مجياّلي " موقع )ىنشَت القصبات حاليا بوالية بسكرة.

 موقع قصر باغاي: باغاي -21
 (Bagai) لالسمالكتابة الالتينية 

 68اء(، رقم: )عُت البيض 28أأ:

                                                           
1 S. Gsell, « Recherches … », Op. Cit., pp. 173-175 ; M.-E. Filah, Op. Cit., pp. 59-60. 
2 Pline l’ancien, H.N., V, 30 ; Ptolémée, IV, 3, 24 ; J. Desanges, Catalogue des tribus africaines de l’Antiquité 
classique, Dakar, 1962, p. 124. 
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 52، على بعد  (Bagai"باغاي ) االسمتقع آثار موقع "قصر باغاي" الذي كان يعرف يف القدين بنفس  

كلم مشال مدينة خنشلة )ما بُت كتلة جبال "أوراس" وحبَتة " قرعة الطّرف"( غَت بعيد عن رلرى "واد بوغّقال" 
 .1(Abigasيبة ومشاهبة لتسمية ىذه ادلدينة: "أبيغاس )من قبل ادلؤرخ "بروكوبيوس" بصيغة قر  امسوالذي ورد ذكر 

 موقع عُت البيضاء ماركيميني )؟(: -22
 (Marcimeniالقدمي: ) لالسمالكتابة الالتينية 

 29)عُت البيضاء(، رقم:  28أأج:
( Statioاقًتح ادلرقع احلايل دلدينة عُت البيضاء )بوالية أم البواقي( لتحديد مكان ادلركز القدمي حملطّة ) 

( إىل اسم 87,9" الذي أشار يف مقطعو )دليلية الواردة بوثيقة "مسلك أنطونُتا ادلسافات"ماركيميٍت"، مطابقة مع 
تبسة، و ( ):ه. الشرقرق(( على الطريق القدمي الرّابط ما بُت كَتتا )قسنطينة( Iustiىذه احملطة )وكذا موقع "يوسي )

 .2ميال عن "ماكومادس" 89وربديدا على بعد 

 موقع ه. مريقب ثاال ماكومادس: -23
  59و 52)عُت البيضاء(، رقم:  28أأ:

ىكتارا( للتجمع السطاين القدمي "ماكومادس" بالقرب من مدينة أم البواقي  55تقع ادلنطقة األثرية ) 
حاليا  كلم(، يعرف بادلركز األول بادلوقع ادلسمى9وتتشكل من مركزين عمرانيُت متجاورين )تفصل بينهما مسافة 

ا ديثالن قسمُت أو بــــ "ه. مريقب ثاال"، أما الثاين بــ "قصر العمري )أو األمحر(، وحسب "ستيفان غزال" كان
  دلركز عمراين واحد.وحدتُت

 موقع ادلعذر كاساي:  -24
 (Casaeالقدمي ) لالسمالكتابة الالتينية 

  595)باتنة(، رقم:  87أأج:
كلم مشال  85اي" دبوقع البلدة ادلسماة حاليا "ادلعذر" الواقعة على بعد حيّدد مركز التجمع العمراين "كاس 

 .3شرق ادلقر العام للفيلق الثالث األوغسطي "المبايسيس"

                                                           
1 Procope. Guerre des Vandales, II, 19. ; G. Camps, « Abigas », Ency. Berb., 1, 1984, p. 77. 
2 J. Desanges, N. Duval, Cl. Lepelley et S. Saint-Amans, Op. Cit., p. 171. 
3 C. Lepelley, Op. Cit., pp. 400-401. 
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 موقع ه. بّسرياين أْد مايورس: -25
 (Negrenenses Maiores/ Ad Maioresالقدمي ) لالسمالكتابة الالتينية 

 558)نقرين(، رقم:  50أأ:
كلم باذباه جنوب واحة "نقرين" احلالية )جبنوب كتلة جبال النمامشة( تقع  5حوايل وىي على بعد  

ادلنطقة األثرية لــ"ىنشَت بسرياين"، وادلتمثلة عناصرىا األثرية يف مركز لتجمع عمراين، نشأ وتطور حول معسكر 
 .1م555 -559روماين يرجع تاريخ تأسيسو إىل ما بُت سنيت: 

 موقع باْدس بادياس: -26
 (Badiasالقدمي ) لالسمالكتابة الالتينية 

 55)سيدي عقبة(، رقم:  49أأ:
العرب بادلنحدرات الصحراوية  -واحة "باْدس" الواقعة عند مصب رلرى واد األبيض موقعو احلايل ىو  

نجر" وربديدا دلنطقة التخوم اجلنوبية مع إسم مركز احملطة القددية: "بادياس"اليت جاءت اإلشارة إليها بــ "لوحة بوتي
( حاليا "تادارت" إىل "ثابوديوس Ad Mediasبُت مسافة مسلك الطريق احلدودي ادلؤدي من أْد ميدياس )

.وحسب " غزال ستيفان" كان متركز الرومان بــ "بادياس" دبثابة زلطة ونقطة دعم عسكرية لقوات اجليش 2هتودة"
 بسكرة. - على طول احملور: نقرينمشة وأوراس جنوب كتل جبال النما احلدود دبنطقة الّتخوم الصحراوية

 موقع هتوده ثابوديوس: -27
 (Thabudeos/ Tabudium Oppidumالقدمي ) لالسمالكتابة الالتينية 

كلم مشال بلدية سيدي عقبة احلالية )والية بسكرة(، وتتجلى أمهيتها خاّصة يف 6تبعد آثار موقع هتودة بــ  
ية احلدود اجلنوبية لإلمرباطوية الرومانية وربديد دبنطقة التخوم اجلنوبية احملاذية لكتلة دور موقعها االسًتاتيجي يف محا

 .3جبال أوراس وىي هبذا تندرج ضمن سلسلة احملطات وادلراكز ادلشكلة خلط الليمس الدفاعي باجلنوب األوراسي

 موقع ه. القصبات جيمياّلي: -28
 (Gemellaeالقدمي ) لالسمالكتابة الالتينية 

                                                           
1 CIL 08, 2478-2479=17969-17971 ; R. Cagnat, L’armée romaine d’Afrique, Paris, 1892, pp. 563-565 ; J. 
Baradez, Fossatum Africae, Op. Cit., pp. 109-111; Le Bohec, 1988, p. 369, n. 27, et pp. 376, 430-433. 
2 P. Trousset, « Badias », Encyclopédie berbère, 9, 1991, p. 1299. 
3 J. Carcopino, « Le limes de Numidie et sa garde syrienne », Syria, VI, 1925, pp. 37-38. 



  الجنوب النوميديالحضرية بلمختلف المراكز  األونوماستيةالحصيلة : الثانيالفصل 
 

24 
 

  65)بسكرة(، رقم:  28أأ:
كلم باجلنوب الغريب لبسكرة، وبالضفة الغربية لواد "جدي"، تقع آثار التجمع العمراين 28على بعد  

)ادلدين( الذي نشأ وتطور حول مركز ادلعسكر الروماين "جيميالي" ادلنتمي لسلسلة ادلنظومة الدفاعية لـــ "ليمس" 
 .1اجلنوب النوميدي

 الجنوب النوميدي:الحضرية بلمختلف المراكز األونوماستية ة الحصيلعرض  :ثانيا
دراسة ادلنظومة األونوماستية ألفراد رلتمعات أغلب ادلراكز األوراسية أثناء الفًتة الرومانية من مجع  مكنت 

حوصلة التعداد الكلي والذي يكمن يف إدراج   األونوماستية منوجرد صيغ أمساء أفراد اجملتمعات ضمن جداول 
ل جدول حيمل تعداد كلي لو لكل مركز، وأيضا قائمة رلموع الصيغ اإلمسية العائلية اليت مت التعرف إليها والصيغ ك

 األحادية وصيغ األمساء الغَت مكتملة الكتابة ادلفصلة لكل مركز:

التعداد الكلي للصيغ  العمرانية: المراكز
 :األونوماستية

  (Lambaesis)المباز  –المبايسيس )تازولت(  -
 تيمقاد (Thamugadi) ثاموقادي -
 زراية( Zarai)زاراي  -
 مركونة (Verecunda)ويريكوندا  -
 القنطرة (Calceus Herculis) كالكيوس ىركوليس  -
 ( خنشلة Masculaماسكوال ) -
 ( سريانةLamiggigaرلتمع الميجيجا ) -
 ( عُت زانةDiana Veteranorumديانا ويتَتانوروم ) -
 (Lamasba)الماسبا  -
 ( خربة أوالد عريفLambiridiالمبَتيدي )  -
 ( موقع ادلعذرCasaeكاساي )  -
 ( موقع مريقب ثاال )أم البواقي(Macomadesماكومادس ) -

8755 
885 
598 
588 
558 
556 
99 
95 
64 
56 
56 
56 

                                                           
1 P. Trousset, « Gemellae », Encyc. Berb., 20, 1998, p. 3008. 
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 نقاوس (Niciabus) نيكيويبوس -
 يوكس )ه. احلمام( (Aquaeceasarisأكواي كايساريس ) -
 ( عُت البيضاء? Marcimeniماركيميٍت؟ ) -
 ه.متكيدس(Municipium Tinfadiيبيوم تينفادي )مونيك -
 طبنة  (Thubunaeثوبوناي ) -
 ( قصر باغاي Bagaiباغاي ) -
 ( ىنشَت معفونة Lamsortiالمسوريت ) -
 ( ه. سرياينAd Maioresأد مايورس ) -
 ه.احلمام )محام الصاحلُت حاليا( (Aquae Flavianae) فالويانايأكواي  -

99 
25 
22 
88 
85 
89 
58 
58 
55 

 
 :حضري األونوماستية لكل مركز إحصاء مختلف الّصيغ -1

 المبايسيس: -
رلموع أمساء 
 الـجانتيليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
الكٌت  أمساء

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

282 8925 87 822 8755 

 
 :ثاموقادي -

رلموع أمساء 
 الـجانتيليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

585 695 28 88 885 
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 زاراي: -
رلموع أمساء 
 اجلانتيليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 ستيةاألنوما

52 569 55 57 598 

 
 كوندا:ريوي -

رلموع أمساء 
 اجلانتيليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

92 555 56 58 588 

 
 كالكيوس هركوليس: -

رلموع أمساء 
 اجلانتيليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

59 88 99 88 558 

 
 الماسبا: -

رلموع أمساء 
 جلانتيليكيوما

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

85 68 55 55 69 
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 المبيريدي: -
رلموع أمساء 
 اجلانتيليكيوم

الصيغ  رلموع
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

88 95 59 57 56 

 
 كاساي: -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 تليكيوم"الــ: "جان

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

89 96 52 57 56 

 
 ماسكوال: -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

ختصرة رلموع صيغ األمساء ادل
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

28 85 57 59 556 

 
 الميجيجا: -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 الكتابةواألمساء غَت مكتملة 

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

28 78 59 57 99 
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 ديانا ويتيرانوروم: -
رلموع أمساء الـ: 

 جانتليكيوم
رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 واألمساء غَت مكتملة الكتابة

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

95 86 52 58 95 

 
 ماكومادس: -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 
 ةواألمساءاألحادي

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

88 96 56 59 56 

 
 :نيكيويبوس -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 السمادلتضمنة 

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 استيةاألنوم

56 89 55 55 99 

 
 أكواي كايساريس: -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

59 57 52 55 25 
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 ماركيميني؟: -
رلموع أمساء الـ: 

 جانتليكيوم
رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

57 58 59 57 22 

 
 تينفادي؟: مونيكيبيوم -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

59 85 58 55 88 

 
 ثوبوناي: -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 واألمساء غَت مكتملة الكتابة

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

52 58 57 55 85 

 
 باغاي: -

رلموع أمساء الـ: 
 جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 "جانتليكيوم" الــ:

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 واألمساء غَت مكتملة الكتابة

 رلموع صيغ
أمساء الكٌت 

 واألمساءاألحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

58 58 59 58 89 
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 المسورتي: -
رلموع أمساء الـ: 

 جانتليكيوم
رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

مساء ادلختصرة رلموع صيغ األ
 واألمساء

 غَت مكتملة الكتابة

 رلموع صيغ
 أمساء الكٌت 

 واألمساء األحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

57 58 55 55 58 

 
 مايورس: أد -

 رلموع أمساء 
 الـ: جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 غَت مكتملة الكتابة واألمساء

 رلموع صيغ
 أمساء الكٌت 

 األحادية واألمساء

رلموع الكلي للصيغة 
 األنوماستية

56 55 55 55 58 

 
 أكواي فالوياناي -

 رلموع أمساء 
 الـ: جانتليكيوم

رلموع الصيغ 
 ادلتضمنة السم

 الــ: "جانتليكيوم"

رلموع صيغ األمساء ادلختصرة 
 واألمساء غَت مكتملة الكتابة

 رلموع صيغ
 أمساء الكٌت 

 واألمساء األحادية

رلموع الكلي للصيغة 
 األونوماستية

57 57 58 55 55 
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 :الّدالة على األصول المحلية )األفريقية(المتضّمنة لألسماء  األونوماستيةيغ الصّ  تحديد -2 
 )تازولت(  المبايسيس -1

 :ر.ت :1أسماء الكنى المحلية التوثيق اإليبيغرافي:
CIL 08, 4081, 3707  باريكيو(Baricio) 5.  

CIL 08, 3356  بوتوروس(Bvtvrvs) 8.  

CIL 08, 3948-9  بوتورا(Bvtvra) 2.  

CIL 08, 3051  غوزوليانوس(Gvzolianvs) 9.  

CIL 08, 3332  يامِليكوس(Iamlicvs) 5.  

CIL 08, 3929  مابادبا(Mababma) 6.  

CIL 08, 3224  مابّاليكا(Map(p)alica) 7.  

BCTH, 1941-42, p. 279, n° 4  ماسكل(Mascel) 8.  

CIL 08, 18392  مازيكا(Mazica) 9.  

CIL 08, 2966, 3038, 3591, 3965  مونّا(Monna) 55.  

CIL 08, 2959, 2996, 3084, 3112, 
3796, 4030 

  .55 (Mon(n)ica)مونِّيكا 

CIL 08, 3443, 18281  مونّوال(Monnv(la)) 58.  

CIL 08, 3798, 4159 موستيا (Mvstia) 52.  

CIL 08, 3347  نامباموس(Nampamvs) 59.  

CIL 08, 2954, 3305, 3906  نامفامو(Namphamo) 55.  

CIL 08, 3770, 3844, 4012  بوسيّنا(Pvsinna) 56.  

CIL 08, 4179  ّزابوال(Zabvlla) 57.  

CIL 08, 3373, 3505  زابوليوس(Zabvlivs) 58.  

CIL 08, 3494  زيبيينا(Zibiena) 59.  

                                                           
1 A. Groslambert, Op. Cit., p. 593. 
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  (تيمقاد) ثاموقادي -2
 الكنى البونية:-

 ر.ت: األسماء: الّصيغة الكاملة لالسم: التوثيق:

A. Chastagnol : Alb., Col.5, l. 85  
CIL 08, 17903 = AE 1978, 891 

Iul(ius) Baric 1 باريك.  

A. Ballu, BCTH, 1910, p. 125; H.-I. 
Marrou, BCTH, 1932-33, p. 176 

Laberius Bariconus 2 باريكونوس.  

AE 2000, 1773  Berula  3) .3  بَتوال 

 غة البونية:الكنى المشتقة من اللّ -
A. Chastagnol : Alb., Col.6, l.53 (.. ?) Paulinus Arissanus  

(.. ?) Palminus Arissanus 
  .1 أريسانوس

AE 1946, 74   Munatius Baliaton 2 بالياتون.  

A. Ballu, BCTH, 1910, p. 125; H.-I. 
Marrou, BCTH, 1932-33, p. 176 

Herenia Call[a]  3 كااّل.  

L. Leschi, BCTH, 1946-49, p. 238 
AE 1949, 33 

Gargilius Coddeus 4 كوّديوس.  

 الكنى الّليبية:-
A. Ballu, BCTH, 1909, p. 110; H.-P. 
D’Escurac, Ant.Afr., T.15, 1980, p. 585 
CIL 08, 2409 = CIL 08, 17909;  AE 1909, 
156   

M. Virrius M(arci) fil(ius) 
PAP(iria) Flavius Iugurtha 

  .1 يوغورثا

R.Cagnat, BCTH, 1893, p. 159 Iulia Lila 2 ليال.  
A. Ballu, BCTH, 1906, p. 212 et 1910, p. 
126; H.-P. D’Escurac, Ant.Afr., T.15, 
1980, p. 190 

Libosus Quintiani Ser(vo) 3 ليبوسوس.  

 Iulia Mazica 4 مازيكا.  
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A. Ballu, BCTH, 1911, p. 131 ; H.-I. 
Marrou, BCTH, 1932-33, p. 197 ; J. 
Desanges, BCTH, 1982, p. 87-89 

Gumma 5 جوّما.  

 

 :الجغرافية-والّدالة على األصول العرقيةالكنى المشتقة من اللغة الّليبية  -
L.Blosius Af[ri]canus  
P.Iulius Aficanus 
Vettius Africanus 

 أفريكانوس
  

Africanus (=03) 1.  

Getula جيتوال Getula (= 01) 2.  

P.Iulius Lambesius المبيسيوس Lambesius (= 01) 3.  

C.Rubrius Mauris ماوريس Mauris (= 01) 4.  

Q.Helvius Muricus موريكوس Muricus (= 01) 5.  

Pomponius Maurentius ماورانتيوس Maurentius (= 01) 6.  

C.Iulius Silv[anus] Thabudeos ثابوديوس Thabudeos (= 01) 7.  

Q.(H)aterius Thevestinus  
Vocatius Thevestinus 

  .Thevestinus (= 02) 8 ثيواستينوس

 
  :(زراية) زاراي  -3

 ر.ت: الّصيغ اإلسمية   التوثيق:
AE 1937, 36 = AE 1939, 158  Aelia Damulna 5.  

CIL 08, 4536           Arrania Zabullina 8.  

Gsell, « Recherches.. », 1893, p. 147 (n° 
116)          

Iulia Cattin[a] 2.  

CIL 08, 4559           Iun[ius] Mus[…]cus 9.  

BCTH, 1904, p. 156 Otolus(?) Namphamo  5.  

Gsell, « Recherches.. », 1893, p. 153 (n° 137) TIRIT  6.  

 :الجغرافية-والّدالة على األصول العرقيةبية الكنى المشتقة من اللغة الّلي -
Gsell, « Recherches.. », 1893, p. 153 (n° 138) Aelius Getulicus 5.  
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CIL 08, 4557           Iulia G[a]etula 8.  

Gsell, « Recherches.. », 1893, p. 154 (n° 141) Iulia T(h)evestina 2.  

CIL 08, 4574           Iulius Barbarus 9.  

Gsell, « Recherches.. », 1893, p. 152 (n° 135) Q(uintus) Octavius Thevestinus 5.  

CIL 08, 4528           C(aius) [Ma]rrucinus Martialis 6.  

   (مركونة) ويريكوندا -4
 ر.ت:  الّصيغ اإلسمية   التوثيق:

CIL 08, 4258 Anneia Libosa 5.  

CIL 08, 4246 Ulpia(?) Monica 8.  

CIL 08, 4279 Gura 2.  

CIL 08, 4274 = CIL 08, 18506           Iaptha (Iapthmi Alcimi fil(ius)) 9.  

CIL 08, 4274 = CIL 08, 18506           Masamon 5.  

 :الجغرافية-والّدالة على األصول العرقيةالكنى المشتقة من اللغة الّليبية  -
CIL 08, 4251 Q(uintus) Caecilius Barbarus 5.  

CIL 08, 4240 C. Florius Mauricus 8.  

CIL 08, 4270 Florius Mauricius 2.  

CIL 08, 4281           Iulia Tevestina 9.  

CIL 08, 4202 = CIL 08, 18494  Iulius Thevestinus 5.  

 :(القنطرة) كالكيوس هركوليس -5
 ر.ت: التوثيق اإليبيغرافي: الّصيغ اإلسمية:

CIL 08, 18011  [Gargili]a Mosa 5.  

J-M. Lassère, « Un syrien et sa famille à El-
Kantara », REA. 67, 1965, n°3-4. pp. 353-367 
AE 1965, 274 

Barea Mustula 8.  

 )خنشلة(:  ماسكوال -6
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 التوثيق اإليبيغرافي: الّصيغ اإلسمية: ر.ت:
5.  Flabius Abus  CIL 08, 2272 = AE 1937, 70 = AE 2007, 1743 = 

AE 2008, 1694  
8.  Limiilmenia CIL 08, 17711 

2.  Neiiminu[s …] CIL 08, 17711 

9.  […]snv Tichadas CIL 08, 2260 

5.  D(ecimus) T[…] Muthun CIL 08, 17702 

 سريانة(:) الميجيجا -7
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية   التوثيق:

Gsell et Graillot, 1895, p. 22 (n° 3) Fulcinia Libosa 5.  

CIL 08, 4387 = CIL 08, 18555 Obstoria Belire(a) 8.  

CIL 08, 4406 Stabiria Monnica qui(!) et Gusura 2.  

CIL 08, 4408  Tittia Amobbali 9.  

CIL 08, 4410  Verria Salla 5.  

CIL 08, 4387 = CIL 08, 18555 Saturnin(a) Nina 6.  

 :الجغرافية-صول العرقيةوالّدالة على األالكنى المشتقة من اللغة الّليبية  -
CIL 08, 4387 = CIL 08, 18555 Petronius Verecundus 5.  

 )عُت زانة(: ديانا ويتيرانوروم -8
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية   التوثيق:

M. Filah, Recherches.., p. 286 n° 4a Aqvilia Cattvta 5.  

Gsell, « Recherches.. », 1893, p. 196 (n° 
209) 

Calpurnia Nabora 8.  

S. Gsell, Recherches…, n° 162 C. Fvlvivs Monimvs Zabinivs 2.  

S. Gsell, Recherches…, n° 162 C. Fvlvivs Zabinevs 9.  

CIL 08, 4603 C. Ivlivs Mig(gin) 5.  

CIL 08, 4607 C(aius) Marivs [N]amphomone 6.  
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 :الجغرافية-والّدالة على األصول العرقيةالكنى المشتقة من اللغة الّليبية  -
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية   التوثيق:

Gsell et Graillot, 1895, p. 56 (n° 31) An[t]onia Mauron[a] 5.  

CIL 08, 4617 Ivlia Tevestina 8.  

 )مروانة(: الماسبا -9
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية التوثيق:

- Filah, p. 294 Flavia Sasnama 5.  

- CIL 08, 4440=18587 Lollia Mvstia 8.  

 :الجغرافية-والّدالة على األصول العرقيةالكنى المشتقة من اللغة الّليبية  -
- CIL 08, 4440=18587 Apvlevs Africanvs 5.  

CIL 08, 4450 = CIL 08, 18592 Ivlivs Africa[n]u[s] qu[i e]t Tillus 8.  

- CIL 08, 4440=18587 Trebivs Barbarvs 2.  

 )خربة أوالد عريف(: المبيريدي -11
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية: لتوثيق:ا

CIL 08, 4435 = CIL 08, 18565d          Iup( ?) Orisia 5.  

 )ادلعذر(: كاساي -11
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية   التوثيق:

Gsell et Graillot, 1894, p. 147 (n° 136) Treboni(a) Monnic(a) 5.  

 )موقع مريقب ثاال )أم البواقي((: ماكومادس -12
 ر.ت:  الّصيغ اإلسمية   إليبيغرافي:التوثيق ا

CIL 08, 10785 = CIL 08, 18677  Caelia Mangeddeni 5.  

CIL 08, 4774 = CIL 08, 18687  L(ucius) Egnatius Napulus 8.  

CIL 08, 10785 = CIL 08, 18677  C(aius) Mem(m)ius Baliahon 2.  

CIL 08, 4772 = CIL 08, 18692 Q(uintus) Peticius Numidus 9.  
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CIL 08, 4774 = CIL 08, 18687  C(aius) Valerius Esiicis(?) 5.  

CIL 08, 10769 = CIL 08, 18686  ]tus Bacc(h)io 6.  

 )نقاوس(: نيكيويبوس -13
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية   التوثيق:

BCTH, 1902, p. 514          T(itus) Fl(avius) Get[ulicus(?)] 5.  

CIL 08, 4474 = CIL 08, 18632          Iamiri(?) Cesi(?)  8.  

BCTH, 1902, p. 514          P(ublius) Iug[…] 2.  

CIL 08, 4474 = CIL 08, 18632          Nam Erpii 9.  

  )يوكس )ه. احلمام((: أكواي كايساريس -14
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية   التوثيق اإليبيغرافي:

CIL 08, 10685 = ILAlg-01, 2956.             [Fla]via [M]us[tia 5.  

AE 1974, 705  Fl(avius) Vitalis Vitarit 8.  

CIL 08, 10684 = ILAlg-01, 2949.             I(ulia?) Nam[g]ed(de)              2.  

CIL 08, 28042 = ILAlg-01, 2953.             L(ucius) Pontius Iahin              9.  

BCTH, 1925, p. CXLVI          L(ucius) P(ontius) Ias<e=T>r(?) 5.  

ILAlg-01, 2960 = AE 1917/18, 66      Silicia (T?)Inimsen 6.  

AE 1995, 1773  Urbinius Micssi[…] 7.  

CIL 08, 10684 = ILAlg-01, 2949.             L(ucius) Tekirus 8.  

CIL 08, 2186 = ILAlg-01, 2952.             Migginn Iatunis (filius)           9.  

CIL 08, 2189 = CIL 08, 16740 = ILAlg-01, 2968 Sannasi 55.  

CIL 08, 2187 = ILAlg-01, 2954.             Sarrona 55.  

ILAlg-01, 2947 = AE 1917/18, 37  Tsedden1             58.  

AE 1995, 1773  Codu[…] 52.  

 

                                                           
1 Gsell, ILAlg., p. 279 : Nom libyque (avec le préfixe T du féminin) 
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 ؟ )عُت البيضاء(:ماركيميني -15
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية غرافي:التوثيق اإليبي

CIL 08, 2300 = CIL 08, 17737  Iulia Berregt 5.  

CIL 08, 2305 Bacai[…]1 8.  

 (:)ه. متكيدس مونيكيبيوم تينفادي -16
CIL 2200 =IL ALg1.2975 Aumasgari(s) 5.  

CIL 2200 =IL ALg1.2975 Magarsae 8.  

ANTAFR 13.1979.p.2278 Smagarae 2.  

ANTAFR 13.1979.p227-229= AE .1979.681 Taskurt 9.  

CIL 08, 2207. Octavius Fazai[…] 5.  

CIL 08, 2208. M(arcus) Pomponius Getulus 6.  

CIL 08, 02211.  Napam(o) (= Namphamo) 7.  

 )طبنة(: ثوبوناي -17
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية التوثيق اإليبيغرافي:

BCTH-1901-315          Fla(via) Getula 5.  

 )قصر باغاي(:  باغاي -18
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية التوثيق اإليبيغرافي:

AE 1969-70, 00717a Fabricius Satara 7.  

CIL 08, 2288  Servilius Gaetulicus 8.  

Gsell et Graillot, 1894, p. 114 (n° 109) Bari(c?) 9.  

 )ه. معفونة(:  المسورتي -19
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية   التوثيق:

Gsell, « Recherches.. », 1893, p. 104 (n° 41) Magnius Abagalinus 5.  

                                                           
1 CIL. : (= Ba[g]ai[ensis] ?) 
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 :)ه. القصبات( جيمياّلي -21
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية التوثيق اإليبيغرافي:

CIL 08, 17979 Evasson 5.  

CIL 08, 17979 Ierditenu 8.  

CIL 08, 17979 Zibir 2.  

 ه. قساس: -21
 ر.ت: الّصيغ اإلسمية التوثيق اإليبيغرافي:

Gsell et Graillot, 1894, pp. 123-124 (n° 119) ; [De?]cius Varzh[e?]lus 5.  

Gsell et Graillot, 1894, p. 122 (n° 117) ; Morizot, 
« Regard actuel sur la cité de Guessès», PUC, 
2014, p. 314 (n° 8) 

Octavius Gu[d]udio 8.  

Morizot, « Regard actuel sur la cité de Guessès », 
PUC, 2014, p. 312 (n° 1) 
CIL 08, 17806 

Buca filia 2.  
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 األسماء المحّلية )األفريقية( األكثر استعماال خالل الفترة الّرومانية :الثالثالفصل 
 بونيقية(-أّوال: الّصيغ األونوماستية األصيلة لّليبّيين )الفترة الّليبو

 تمهيد:
ناطق الّتاريخ بأن استقرار العنصر احمللي يف معظم م وفجرما قبل  فًتتُت:ال آثار يفبّينت األحباث اظتختّصة 

اجملال الذي ضّمتو قرطاج وصار تابعا لدولتها باصتزء  ذلك يف مبا، قدديةفًتات جد  إىل يرجعالّشمال األفريقي 
الّشرقي منها؛ فقد عرف االستقرار البشري على األقل منذ العصر اضتجري القدمي. وقد تأكد ذلك بفضل 

آثار أقدم حضارات ما قبل التاريخ، ومنها حضارة  التحريات األثرية مبواقع اصتنوب التونسي، حيث عثر ىناك على
اضتصى، وكذلك اضتضارات األشولية واظتوستَتية والعاترية، واإليربومغربية والقفصية وصوال إىل العصر اضتجري 
اضتديث. وينطبق نفس الشيء على اظتواقع الليبية اليت عثر هبا على مواقع قرطاجية قددية. فقد اكتشفت هبا أيضا 

حضارات ما قبل التاريخ اليت أّكدت تعاقب االستقرار البشري باطتصوص يف اظتناطق الّساحلية اليت كانت بقايا 
أقل تضررا من التأثَتات الصحراوية وأكثر قربا من التأثَتات اظتتوسطية. وىكذا فقد ظل اجملال اإلفريقي الذي 

فًتات سابقة عن الوجود الفينيقي باظتنطقة  توّسعت بو قرطاج مأىوال بالّسكان األصليُت بشكل شبو منتظم منذ
وتأسيس قرطاج. وقد دّعمت الّنصوص التارخيية القددية ما كشفت عنو التنقيبات األثرية. فإذا دتعنا يف إفادات 

  تلك الّنصوص حول سكان ىذا اجملال الّشاسع، سنجد أهنا حتّدثت باألساس عن قبائل ليبية ونوميدية.

 يمية المحّلية:األسماء األنثروبون -1
على غرار ما مّت إؾتازه من قوائم أنثروبونيمية من قبل الباحثُت: "فريديريك بانز" و"كارل جوؾتيلنج" )فيما 

البونيقية( والباحث "جون ماري السَت" )بالنسبة لألشتاء الالّتينية(، قام من جهتو الباحث -يتعلق باألشتاء الفينيقية
( قّيد فيها رتيع م2002-03( بإؾتاز قائمة مرجعية )ػتّينة خالل: م1993ة (" )سنG. Camps"غابريال كامبس )

ما مّت التعّرف عليو وحتديده من صيغ ألشتاء ذات أصول لغوية ػتّلية )ليبية( انطالقا من اظتصادر الالتينية اليت ورد 
 أن بنا يجدر"األنثروبونيمية"، ف شتاءاأل عن. 1ذكرىا هبا، سواء منها الّنصوص األدبية أو وثائق اإليبيغرافية الالّتينية

 .J.-Bاظتنجزة من قبل "جون بابتيست شابو ) ("RILاحتوتو "مدّونة )غتمع( الكتابات الّليبية ) ما إىل أّوال نشَت

Chabot 2، من قوائم جرد باظتلحق اظتخّصص فقط لتقييد أشتاء األعالم الواردة بالّنقيشات الليبيةم1941( سنة . 

                                                           
1 G. Camps, « Liste onomastique libyque d’après les sources latines », REPPAL, VII-VIII, 1992-1993, pp. 39-73 ; 
Id., « Liste onomastique libyque. Nouvelle édition », AA, t. 38-39, 2002-03, pp. 211-257.  
2 J.-B. Chabot, Recueil des inscriptions libyques, Imp. Nationale, Paris, 1941, pp. XVII-XXIII. 
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الالّتينية(  وكذلكوالّليبية  البونيقيةات اظتستقاة من أشتاء األعالم الواردة مبختلف الّنقيشات )وتؤيد اظتعطي
 الفرع أو) العشَتة اسم إضافة معللّشخص  أحادي باسمؽتثّلة  كانت ما غالبا ليتا صيغها منظومة استمرارية
 اشتُت اكتساب البعض، بإمكان كان كما ة؛إليها يف العديد من اضتاالت األونوماستي اظتنتمي القبيلة أوالقبلي( 
ونشَت يف ما يتعّلق بعبارة االنتساب للوالد )أي فالن ابن فالن(، . 1(األمثلة بعض أو ثالث أشتاء يف) متباينُت

 MSNSN W(" اظتًترتة بـ: ابن، مثل صيغة: )w/uفغالبا ما وردت صياغتها ضمن النقيشات الّليبية بـ: "أُو )

GYY (W ZLLSN)أّما يف ما خيّص اإلشارة إىل االنتماء العشائري 2ي: "ماسنسن ابن غايا )ابن زياللسن("( أ .
اصتزائر(،  شرقي مشال"الّشافية" ) منطقة نقيشات إحدى بنص الواردة أو القبلي، فنذكر مثال الّصيغة األونوماستية 

بينما كتبت  ("C(aius) Iulius G(a)etulusجايتولوس ) يوليوس كايوس: "لـليبية( -التينية) الكتابة اظتزدوجة
 .3( باألحرف الّليبيةKTH W MSLWT, … MSKR(H), ZRMM(H)ورددت صياغتها بـ: )

 :الّليبيةاألعالم  نظم أسماءخصائص  -2
 35باالستناد إىل ما توّصل إليو الباحث اصتزائري "سليم شاكر" وطّتص مضمونو يف مقالو الّصادر باصتزء: 

األشتاء )األنثروبونيمية  ميع( صتالّنحيت والبنيوياصتانب الّتارخيي والّلغوي ) دراسةتناول فيو، ية؛ من اظتوسوعة الرببر 
التاريخ اظتعاصر. صّنفت  غاية إىل الّليبية مّث الرببرية )القروسطية( الفًتة من ابتداءالطوبونيمية(  وكذلكواإليثنونيمية 

 : من خالعتا اظترجو واعتدف دالالهتا حيث من األشتاء من فئتُت ضمن رتيعها
الّشر كاألمراض واطتطر وحىت اظتوت،  من حامليهازتاية  منها اعتدف (:Prophylactique)الوقاية  أسماء -

 لذلك كانوا يلجؤون إىل التلّقب بأشتاء سلبية ومضاّدة عتا، مثل اسم: 
- (Sammag, Suggen/Seggenالّدل على سواد لون البشرة، مثل ما ىو اضتال )  يف عصرنا

بالنسبة ضتاملي اسم "أكلي/تاكليت" أي العبد األسود اللون؛ الذي يطلق على اظتولود حىت ينفر يشمئز منو اظتوت 
 فيًتكو.

وىي اظتميزة أنثروبونيميا من خالل تعدادىا وكذا استمرارية صيغتها  (:Propitiatoire)التشفيع  أسماء -
وصفات الفضيلة ضتامليها،  : اطِتصاٌل اضَتِميَدةيوم. وىي األشتاء اظتعرّبة علىاألونوماستية من الّليبية القددية إىل ال

 مثل أشتاء كل من:
                                                           
1 S. Chaker, « Onomastique libyco-berbère (Anthroponymie) », Encyc. berb, 35, Aix-en-Provence, Edisud, 2013, 
p. 5762. 
2 Ibid., p. 5764. 
3 RIL, 146 (= CIL 08, 5209 ; ILAlg01, 137). 
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- (YRN (Yerna)،"أي "الذي انتصر :) 
- (YZMR (Yezmer)،")(: "القادر )الذي يستطيع 
- (YFTN (Yiften)،"الذي فاقهم" :) 
- (MSTN (Amatan)،"اضتامي أو اظتدافع" :) 
- (YDR (Yidir)."أي "الذي سيعيش أو سيعّمر :) 

 :الّليبيةاألعالم  ألسماءالّتراكيب الّلغوية  -3
( 5) تصنيف ستسكما دتّكن نفس الباحث، من جانب آخر، وىو اظتتعّلق بالًتاكيب الّنحوية لصيغ األشتاء، من 

 األشكال اظتمّيزة عتا، نوجز ذكرىا كما يلي: من أنواع

  لية بسيطة:المبتدئة بصيغ فع نوع األسماء -
بأفعال )منفردة(، ومصرّفة يف الغالب بصيغة ضمَت الغائب اظتفرد:  دائما صيغها تبتدئ، أشتاء عن عبارة

 ,YMSTN( اشتا، نذكر منها: )100( حوايل اظتئة )RIL"ىو"، واليت بلغ تعدادىا مبدّونة الـ )

YZMR/TZMR, YDR, YRN:وكذلك صيغ أشتاء كل من ،) 
- (bdd)-YBDD (y" :)،"الذي يقف أو ينتصب 
- (mr)-YMR (y،"الذي يشكر" :) 
- (mll)-YMLL (y،"الذي يـَبـَْيض أو يلمع" :) 
- (fl)-YFL (y،"الذي يعرب" :) 
- (mdy)-YMDY (y،"مبعٌت اظتكتمل أي "الذي يتم وينهي :) 
- (mzal)-msal/y-; Yemsal (y Hiempsal،) 
- (uba)-Iuba (y)؟( :) 

 ئة كذلك اضتاالت اطتاّصة واظتستعصية، اظتمثّلة لصيغ األشتاء التالية:وتصّنف ضمن نفس ىذه الف
- (: SGN (isgin) Suggan, Suggen, Seggen،"مبعٌت األسود أي "الذي اسود :) 
- (: SMG (ismeg) Sammac, Sammag, Seggen،مبعٌت العبد األسود :) 
- (ur)ɣar/imvɣR/MQR (ImvƔMacur : M ّمبعٌت الكبَت أي الز :).عيم 

 ونفس اظتالحظة كذلك يف ما يتعلق بصيغ أشتاء كل من:
- (?) YFNTN (<FNY،) 
- (?) YNFKN (<NFK،) 
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- (?) YNWRN (<NRW،) 
- (n) (<SD)-sda-Yesdan (y،) 
- (n) (<RZG)-rzig-Yerzigen (y،) 
- (in) (<LL)-llul-Yellulin (y،) 
- (n) (<NKL)-kln-Yenkelen (y،) 

  تدئة بصيغ فعلية مرّكبة )فعل + ضمير متصل(:المب نوع األسماء -
تتشّكل بنية صيغ ىذه الفئة من األشتاء األنثروبونيمية مثل صيغ أشتاء النوع األّول، أي من أفعال مصرّفة 
بصيغة الغائب للمذكر اظتفرد، مع إضافة )يف آخر االسم( لضمَت غالبا ما يكون متصال ويف صيغة اصتمع: "تن 

(aten/ten)-TN ():اظتًتجم يف اللغة العربية بـ: "ـهم"، ونذكر من أمثلة ذلك، أشتاء " 
- (ten)-erna-YRNTN (y،"الذي غلبهم" :) 
- (ten)-if-YFTN (y،"الذي فاقهم أو جاوزىم" :) 
- (ten)-umer-YMRTN (y،"الذي شكرىم" :) 
- (ten)-ira-YRTN (y،"الذي أحّبهم" :) 
- (ten)-llil-LL TN) (t-TLLTN (<T)."اليت تبعتهم" : 

 الّصيغة(: األحادية) البسيطةاألنثروبونيمية  نوع األسماء -
 اعتبارىا ضمن أشتاء الّصفات )الّنعوت(، واليت ديكن اجملموعة عتذهاألشتاء األنثروبونيمية غالبا ما تصّنف 

ذلك ؛ واضتديثالمي( اإلس اظتغرب) الوسطى القرون من كل عصري خالل اظتغاربيةباظتمّيزة خاّصة لألونوماستية 
("؛ وعلى Aylima(s)( فقط خالل الفًتة القددية وىو: اسم "أيليماس )01أنّو مل يرد منها سوى ذكر ظتثال واحد )

( RILالعكس من ذلك بالّنسبة لصيغ أشتاء اإلناث من ىذه الفئة، فقد بلغ تعداد صيغ أشتاء اإلناث مبدّونة الـ )
(، TDZT("، وىي: )Tت )"دأ وينتهي رتيعها حبرف التأنيث: ( اشتا، يبت15تعداد ما يزيد عن: )

(TKDNT( ،)TKDT( ،)TMDT (Timidit)( ،)TNGT( ،)TMSWT(H)( ،)TNT( ،)TSDT ،)
(TSLT( ،)TRFNT( ،)TRLT( ،)TRZT(H)( ،)TRNT(H)( ،)TRSMT( ،)TŠBLT ،)
(TŠKRT( ،)TŠT(H)...) 

 :المرّكبةاألنثروبونيمية  نوع األسماء -
  نستخلص ذكرىا كالّتايل:، األشتاء من فئات( 3) ثالث اجملموعة ىذه ضمن تدرج
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 : "(SN) اسن"ـ بالاّلحقة فئة األسماء المنتهية-1أـ 
(، وىي SN( صيغ منها، تتكّون رتيعها على شاكلة: اسم + الاّلحقة )03أشار الباحث "شاكر" إىل )

 أشتاء:
- (SeN)-SN) (aNaBDaD-NBDDSN (NBDDمبعٌت: "كافل )،")هم، أو وصّيهم )ولّيهم 
- (SeN)-SN) (aMaSTaN-MSTNSN (MSTN،"مبعٌت: "حاميهم، أو نصَتىم ) 
- (SeN)-SN) (ZeLaL-ZLLSN (ZLL.غَت معروف اظتعٌت ) 

 : "( + اسمMS) اس"م من فئة األسماء المرّكبة-2أـ 
ّنوميدي: "ماسنسن"، إذ غالبا لعّلها من أشهر صيغ األشتاء اظتعروفة يف القدمي واظتشخّصة يف اسم اظتلك ال

( يف أّول االسم، عتا معٌت: "السّيد أو اظتوىل". وقد استمّر ىذا النوع من األشتاء إىل غاية MSما كانت الزّائدة )
كما أّن العديد من األشتاء الطوبونيمية يف القدمي كانت ىي   وقتنا ىذا وىي جّد منتشرة خاّصة لدى الّتوارق.

 (.MS) كذلك تبدأ باطتاّصية

 : "( + اسمMSTN) استن"م فئة األسماء المرّكبة من-3أـ 
من  اواحد(، mastan(a)بدون شك، يشّكل العنصر األّول اظتكّون عتذا الّنوع من الّصيغ االشتية، االسم: )

)مازال يستعمل كاسم شخصي لدى  األشتاء الّليبية القليلة اليت استمّرت من العصور القددية حىت يومنا ىذا
ّتوارق(، الّدال معناه على: "اضتامي أو اظتدافع، وأيضا احملارب". ورمّبا كان يف القدمي لو مدلول اسم وظيفة حسب ال

 رأي الباحث "شاكر"، مشَتا إىل االسم الّلييب لـ: 
- (Masten (a)B(a)= MSTNB ( مبعٌت "اضتامي/اظتدافع "أَبَا :)Aba بشكل الّصيغة الّليبية :"")
 1(".Mastanabalعل )السم "ماستناب

(: الذي باإلمكان مقاربتو بأشتاء كل  Masten SN= MSTNSN/MSTNZNوكذلك اسم: ) -
(": قد تكون بالكتابة اظتليطنة Mastenizen(" و"ماستينيزن )Mastanesosusمن اظتلكُت احملّلّيُت: "ماستانيسوس )

 ( أي: "حاميهم".SaN-Mastanلصيغة: )

 :المرّكبة الّدالة على صفة الّنفيمية األنثروبوني نوع األسماء -

                                                           
1 S. Chaker, Op. Cit., p. 5773; Id., « Mastanabal. Note linguistique complémentaire » Encyc. Berb, 30, 2010, pp. 
4668-4671. 
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(" اظتشّكلة wer/ur, warما ديّيز أشتاء ىذه اجملموعة ىو احتوائها على حروف الّنفي: "َوْر/أُوْر، َواْر )
ألّول عنصر من صيغة االسم )يف بدايتو(؛ وكانت ىذا الّنوع من األشتاء ؽتّثال أنثروبونيميا ابتداء من الفًتة القددية، 

هد انتشارا واسعا خالل العصور الوسطى خاّصة باألونوماستية اإليثنونيمية. ونذكر من األشتاء القددية، لكّنو ش
 صيغ كل من:

- (WRGDHN (< WR GDHN،"؟" :) 
- (WRMRS (< WR MRS،"؟" :) 
- (WRMRT (< WR MRT،"؟" :) 
- (WRZRF (< WR ZRF،"؟" :) 
- (WRMND (< WR MND،"؟" :) 
- (NWRSKN (< WR SK،"؟" :) 
 (: "؟".War sissima(n) >) Versissimaوكذلك اسم:"ورسيسيما ) -

 :المرّكبة، الّدالة على صفة االنتماءاألنثروبونيمية  نوع األسماء -
 األنثروبونيمية، على اسم لإلشارة، غالبا ما كان ديّثل بـ: "وا، وي األشتاء من الّنوع ىذا تكوينو يف حيتوي

... (wa, (w)i … ")ثي"ثا، و..." للمذّكر،  الذي ىذا" ٌتمبع ... (ta, ti …")  أي "ىذه اليت ..." بالنسبة
للّصيغ اظتؤنّثة؛ ليلي بعدىا العنصر الثّاين اظتشّكل لالسم )إّما يف شكل صيغة فعلية أو اشتية(. ولإلشارة فإن ىذه 

سطى وباطتصوص أونوماستية قبائل الّتوارق، األشتاء غالبا ما تعترب باظتمّيزة ألونوماستية اظتغاربة خالل القرون الو 
 بينما ينعدم دتثيلها دتاما خالل الفًتة القددية.  

ظتواقع ريف  بنصوص الّنقيشات الالّتينية الواردةاألونوماستية  ّصيغال ُكٌت ظتختلفال مّكنتنا مقارنة أشتاء
 ألحباث أصول لغوية ػتّلية، بالقوائم اظترجعيةاإلقليم األوراسي، مع على ما مّت التعّرف عليو وحتديده من أشتاء ذات 

 2("K. Jongeling)فيما يتعلق باألشتاء الّليبية(، وكذلك "جوؾتلينغ ) 1("G. Camps"كامبس ) كّل من:
 صيغة اشتية.  143ُكنية ػتّلية، ؽتثّلة لـ:  87 تعداد: إحصاء )بالنسبة لألشتاء البونيقية(، من

 
 

                                                           
1 G. Camps, Liste onomastique libyque d’après les sources latines, REPPAL, 1992-1993, pp. 39-73.  
2 K. Jongeling, North African Names from Latin Sources, Leiden, 1994, 180 p. (version Pdf en ligne : 
file:///media/Elements/punic.co.uk/public_html/projects/latn.. ) 
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 مستعملة:أهّم األسماء الّليبية ال -4
 ر.ت: تحديد أسماء الكنى: أهّم المالحظات وتوثيقها المرجعي:

ه. صيغة السم أحادي نقش على ختم من اضتجر الكلسي األبيض اللون )
 .D(e) D(e)i (donis) Abugua( )Pمسيحية: ) (، ضمن نص لعبارةاألبيض

Monceaux, BCTH, 1909, p. 63 (n° 2) .) 

Abougua 

 

1.  

 )طوبونيمية( جغرافيةداللة  ذات كنيةاسم ل ( وقد يكونDonatus) والداسم 
 (.ILAlg-01, 2923" )غزال" للموقع اظتنتمي إليو "دوناتوس" حسب

Agrudana : 
- Donatus Agrudana ( مكّررة صيغة ) 

 

2.  

(Amizza/Mizzaصيغتان لكنية ) وردت ظترّتُت مبوقع كل من: "زاوية بٍت ػتّلية ،
 ,CIL 08, 2452, 2457( )Morizotجبل شّشار( )بربار" و"العامرة" )منطقة 

BCTH, 1982, p. 74.) 

Camps 1993, p. 46 et 56 et. 2002-03, p. 219 et 238. 

Amizza (01)/Mizza (01) 

- Ivlivs Victor Amizza 
( مكّررة صيغة ) 
- Ascvlvs (= Masculus?) Mizza 

3.  

، وتبعو يف 1عتة اللّيبيةحسب "غزال" مشابو السم أحد اآل سم لييبصيغة أحادية ال
ذلك "السَت" غَت أنّو رّجح تكوينو وتشكيل صيغتو من الزّائدة مع بداية االسم: 

(Au( اليت ال يستبعد اختصارىا لـ )Abd( اظتضافة لالسم الثّيونيمي )Masgar )
( حسب MSKRS( = )Aumascaris( بصيغة: )RIL, 817الوارد مبدّونة الـ )

 (. Lassère, Onoma. afr, I-IV, 1979, p. 227"السَت" )

Camps 1993, p. 48 et 2002-03, p. 220 ; Jongeling 1994, p. 78. 

Aumasgar (Aumasgari(s))2 

( واظتتزوج Smagarsa (=Magarsa)ابن )
 T(itus)( ابنة )Tascu(t)=Tascurtمن )

Flavius Faustus) ( ووالدCocceius )
 (Severusو)

4.  

بقائمة "كامبس" ألشتاء الليبية، إىل جانب تقييد كذلك  صيغة السم ػتّلي، ورد
 (.Butillaللّصغة اظتؤنّثة عتا: )

Camps 1993, p. 50 et 2002-03, p. 224 ; Jongeling 1994, p. 28. 

Butel 
- Q(uintus) Caecil(i)us Butel 

5.  

                                                           
1 S. Gsell, Hist. anc. de l'Afrique du Nord, IV, p. 333, n°. 3. 

 ( حسب "ويلمانس":CIL 08, 2200نص النقيشة اصتنائزية اظتقيدة بـ: ) قراءة 2
Di(i)s | Manibus / Aumasgaris Magarsae filio / Tascuri Flaui Fausti filia / sconi[ux] et /f]i[l]i(i) Cocc[e]ius [et] 
Seu[e]rus / piissimo patri uix(it) annis LXXX  / h(ic) s(itus) e(st). 

 (:ILAlg-01, 2975نص النقيشة اليت قّيدىا بـ: ) لنفس"غزال"  قراءة
Aumasgari Smagarsae filio / Tascu[t, T.] Flaui Fausti filia. 
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، مكّون من جذر مسيحيةسم لييب وردت كتابتو ضمن نص لنقيشة صيغة أحادية ال
 (.Duilسم )اال

Camps 1993, p. 52. 

D[ui]ldigal 6.  

( اظتكتشفة ILAlg-01, 3603صيغة السم لييب، ورد يف صيغة كنية بنص النقيشة )
 ". (100، 29)مبوقع: "ه. القصور 

Jongeling 1994, p. 46; Camps 2002-03, p. 228; Modéran 2003, p. 
385 et (n. 294). 

Fasir 
- Claudius Fasir 

7.  

اظتتقاعدين، الذي وصف إّما بالـ:  اصتند قدماء ألحدسم ػتّلي أحادية الصيغة 
 "برايفيكتوس كوىورتيس".الـ  "برايفيكتوس جينتيس" أو

Camps 1993, p. 53 et 2002-03, p. 229 ; Jongeling 1994, p. 50. 

Gerrasvs  
(= Gerrasusu/Gerrasussube ?)1 

 

8.  

صّنفو "كامبس" كصيغة مؤنّثة السم  وردت اإلشارة إليو بصيغة اسم أحادي،
لييب، ضمن نص إحدى لوحات عقود البيع اظتؤّرخة بالفًتة الوندالية )منطقة -ػتّلي

 .Courtois, Leschi, Perrat & Saumagne 1952, Tabجبل مراتة( )
Albertini, X – 20a-20b-21a-21b-, pp. 249-251 .) 

Camps 1993, p. 53 et 2002-03, p. 229. 

Gilesa 9.  

 من األشتاء اللّيبية اظتقّيدة بقائمة "كامبس".

Camps 1993, p. 51, 54 et 2002-03, p. 226 (Cududus) et p. 230 
(Gudud) ; Jongeling 1994, pp. XXIV-XXV, et pp. 38-39, 52-53. 

Gudud (+ Cududus (01)) 

- C(aius) Tutius Gudud 
- Gudud Unab(is?) 
- C(aius) Iulius Cududus 
(=Gududus) 

10.  

 نفس اظتالحظة الّسابقة.

Camps 1993, p. 54 et 2002-03, p. 230 ; Jongeling 1994, p. 53. 

Gudulus (2)/Gudu(ll]a (1) : 11.  

 نفس اظتالحظة الّسابقة.

Camps 1993, p. 54, 2002-03, p. 230 (Cudeus/Cudia). 

Gudus  12.  

                                                           
1 J. et P. Morizot, Rev. afr., t. 92, 1948, p. 137 (= AE 1951, 226): Gerrasusu | «be» vet(e)ranus | ex pr(a)efec|to 

g[entis] | vixit an(n)is | LXXX mérite|a fili redi|derunt. 
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( اظتكتشفة مبوقع AE 1991, 1698كنية وردت بنص الّنقيشة: )صيغة مليطنة ل
( اظتقّيد مبدّونة GZB("، مستمّدة من صيغة االسم الّلييب )71، 39"زاوية بٍت بربار )

( كما ورد بنفس الّصيغة الليبية بنص RIL 2/9, 3, 5, 10, 11الّنقيشات اللّيبية بـ: )
يث ((، حبGZBبونيقية )-( GZBنقيشة ضريح "دوقّو" اظتزدوجة الكتابة )ليبية )

يرى الباحث "شاكر" إمكانية أدائو السم وظيفة: "اظتاقب" أو "اظتسؤول اظتشرف 
(. ونشَت يف األخَت إىل Chaker 1995, pp. 180-181والقائم على العّمال" )

مالحظة "كامبس" اليت نّوه فيها إىل تشابو ىذا االسم مع صيغة االسم االيثنونيمي 
( القاطنة مشال مدينة تيمقاد وحتديدا Guzabetensesإلحدى القبائل الّنوميدية: )

 ,Gsell et Graillot(" )279، 27كلم عن موقع "ه. زغدان )  1,3على بعد 
1894, p. 245 (n° 88.) 

Camps 1993, p. 54 et 2002-03, p. 230. 

G(a)usabius  13.  

( ضمن مدّونة IDRمن أقدم األشتاء الليبية اظتعروفة، وردت اإلشارة إليو بـ )
(، كما ورد بالعديد من األمثلة اظتمثّلة RIL , 260يشات اللّيبية حتت رقم: )النق

 (؛Iadar, Iader, Iadirبالّصيغ الالتينية: )

Chaker 1980-1981, p. 146 ; Jongeling 1994, p. 59 ; Camps 2002-
03, p. 231. 

Iader 14.  

(Iahinus(و )Iahinas" ليطنة لالسم احملّلي )ياىُت (Iahin ")غزال" )(." حسب 

Camps 1993, p. 55 ; Jongeling 1994, p. 60. 

Iahi]n/ Iahinus /Iahinas 15.  

( ضمن مدّونة النقيشات الّليبية حتت رقم: MKRاسم لييب، وردت اإلشارة إليو بـ )
(RIL , 651،) 

Camps 1993, p. 55 et 2002-03, p. 231 ; Jongeling 1994, p. 61. 

Iamakar/Iamakara1  16.  

 ,RIL, 241( الوارد مبدّونة الـ )YSKTNى الّصيغ لكتابة االسم اللّييب: )إحد
 ( الّدال على معٌت: البناء.ISK( واظتستمد ىو كذلك من جذر االسم )256

Camps 1993, p. 55 et 2002-03, p. 232 ; Jongeling 1994, p. 61, 63 
et 72 et 2008, p. 319.  

Ias(uc?) 17.  

  .Iubdau[s] 18 (Iubdauم اللّييب: )الّصيغة اظتليطنة لالس

                                                           
1 O. Masson, « Grecs et Libyens en Cyrénaïque, d'après les témoignages de l'épigraphie », AA, 10, 1976, pp. 59-60. 
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Camps 2002-03, p. 234. 

 .Vattioni, Studحىّت وان احتمل "فاتيوين" إرجاعها إىل أصل لغوي بونيقي: )
Magr. XI 1979, p. 85 إاّل أنّو ال يستبعد أن ُتدرج ضمن الّصيغ اظتليطنة .)

( الوارد يف تكوين -lal-/lul-/lilللعديد من االشتاء اللّيبية اظتستمّدة من اصتذر )
 العديد من صيغ األشتاء الثيونيمية واألنثروبونيمية وحىت الطوبونيمية.

Lailim  
 

19.  

( اظتقّيد Laltinصيغة مليطنة لكنية، من اظترّجح أهنا اشتّقت من صيغة االسم احملّلي )
 .Camps 1993, p. 58 et 2002-03, pبقائمة األشتاء الليبية لـ "كامبس" )

237 ; Jongeling 1994, p. 78( وردت بنص النقيشة ،)ILAlg-01, 3729 )
 (". 72، 40ه. اظتاء األبيض )اظتكتشفة مبوقع "

Lelita 20.  

إحدى الّصيغ اظتليطنة لالسم اظتّصنف من قبل "كامبس" كاسم أنثروبونيمي لييب 
 ,BCTH( اظتنتمي لقبيلة "اظتوسوالمي" )Mastucaranاألصل والذي زتلو ابن )

1904, p. 239 وىذا االسم حسب "سولُت" وردت كتابتو بعّدة أشكال من .)
 (.Lilleus, Lilu, Liluaبينها خاّصة: )

Camps 1993, p. 58 et 2002-03, p. 236 ; Solin, 2012, p. 334-335. 

Lila 
 

21.  

 CILمن األشتاء الّليبية اظتصّنفة من قبل "كامبس"، ورد ذكره ضمن نص النقيشة )
 مقاربتو باإلمكان"؛ (60، 26)خ. تابرونت ( اظتكتشفة مبوقع "10785=8758 ,08

 "جوؾتيلينج".  حسب( Maddanius( و)Madden) اسم صيغيت مع

Camps 1993, p. 58 et 2002-03, p. 237 ; Jongeling 1994, p. 78. 

Madis 22.  

 كناية مستمّدة من اسم لييب، ورد اإلشارة إليو بقائمة "كامبس".

Camps 1993, p. 59 et 2002-03, p. 238 ; Jongeling 1994, p. 84. 

Masavcan 23.  

 ,Benz، يعتقد "بينز" أنّو مستمد من اللغات الّسامية )سم ػتّليصيغة أحادية ال
1972, p. 324 :كان دتثيلو معتربا نسبيا بالنقيشات الالتينية من خالل الّصيغ ،)

(Masof, Masofis, Masufius, Masofius, Masopis; Masupius, 
Masupiani كما أنّو اشتهر كاسم علم إيثٍت إلحدى أىم القبائل الرببرية خالل ،)

 وسطية، وىي قبيلة: "بنو مسوفو".  -الفًتة القرو

Camps 1993, p. 60 et 2002-03, p. 239 ; Jongeling 1994, p. 86. 

Maso[f?] 24.  
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الّنقيشة الواردة  واظتشارب إليو بنص (Lila Musulamiusصيغة أحادية السم والد )
كلم شرق بلدة  15( اظتكتشفة على بعد حوايل BCTH, 1904, p. 239يف: )

 "بئر العاتر".
. 
Camps 1993, p. 61 et 2002-03, p. 240. 

Mastucaran 25.  

 ماوروس/ماورا: "اظتليطن)احملّلي(  اإليثٍتسم صيغة مؤنّثة مشتّقة من اال
(Maurus/a.") 

Camps 1993, p. 61 et 2002-03, p. 241 ; Jongeling 1994, p. 88. 

Mauron[a] 26.  

( ضمن مدّونة MZKالّصيغة اظتؤنّثة لالسم اللييب الوارد بتعداد أربع أمثلة بصيغة: )
 (.RILالنقيشات اللّيبية )

Camps 1993, p. 62 et 2002-03, p. 241 ; Jongeling 1994, p. 90. 

Mazica 27.  

(، غَت أنّو ال يستبعد ILAlg-01, 2847) :صيغة أحادية السم لييب حسب "غزال"
( اظتشتقة ىي األخرى من اسم Meggentبأن يكون كتابة خاطئة للّصيغة اظتؤنّثة )

(MGN( البونيقي، اظتليطن بـ )Meg(g)in/a ،والذي يعٍت بالّسامية: "وىب، منح )
 أىدى".

Camps 1993, p. 62 et 2002-03, p. 241 ; Jongeling 1994, p. 94. 

Megsen (= Meggent ?) 28.  

غَت معروف؛ غَت أنّو من اظتمكن مقاربتو من الكنية  سم ػتّليصيغة أحادية ال
(، واليت ورد ضمن Amillus( )LGPN III.A, 33اإلغريقية األصل اظتليطنة بـ )

( وكليهما Hamillus( و)Aulus Menius Amillus Neposصيغة اسم كل من: )
 من مدينة "دوقة".

Jongeling 1994, p. 98. 

Millu 29.  

( أدرجها "كامبس" ضمن قائمتو لألشتاء ظترّة واحدة فقطػتلّية )ؽتثّلة  اسم لكنية
( CIL 08, 17968وىي الكنية اليت ورد تقييدىا مبدّونة الّنقيشات الاّلتينية )؛ الليبية

( إاّل أّن الباحث "موريزو" أعاد تصحيح فراءهتا Murinasبالّصيغة اإلغريقية )
نص  نشر حينما"ماسكوراي" قد نقلها غة األوىل أي "مَتيناس" واليت كان بالّصي

 ,Masqueray, Bull. de corresp. afr. fasc. 5)م 1882ىذه الّنقيشة سنة 
1882, p. 267 (n° 231).) 

Camps 1993, p. 63 et 2002-03, p. 242. 

Mirinas 30.  
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شتقاقها حسب "كامبس" إىل من أشتاء الكٌت األكثر انتشارا ودتثيال، واليت يرجع ا
(، Monn-( ")Camps AA, 24, 1990, p. 143جذر االسم اللّييب: "مونـ )

 ,H.G. Pflaum, Carnuntina, t. 3مثاال ) 89أحصى "بفلوم" تعداد دتثيلها بـ: 
1956, p. 126-151 كما صّنفها "كاجانطو" ضمن الكٌت اظتستمّدة من ،)

(. ونشَت إىل أّن Kajanto, p. 30 et p. 86الليبية )-األونوماستية اظتغاربية: البونيقية
(" التونسي، تضّمن نّصها اإلشارة إىل Tignicaإحدى نقيشات موقع "عُت توؾتة )

 Monnae Avg/Sac( ،)Camps, « Diiإعتة ليبية، اشتها ىي كذلك: "مونّا": )
Mauri », Encyc. Berb. 1995, p. 2331.) 

Camps 1993, p. 63 et 2002-03, p. 243 ; Jongeling 1994, p. 98. 

Monna (02)/Monnica (05) 31.  

 (Monnaإحدى الّصيغ اظتشتّقة من اسم )

Jongeling 1994, p. 98. 

Monnina 32.  

جّد نادر وغَت معروف، حبيث مل ترد اإلشارة إليو إالّ  سم ػتّليصيغة أحادية ال
سم اللّييب: "ماسوف بقائمة "جوؾتيلنج" الذي ال يستبعد احتمال اشتقاق من اال

(Masof") 

Jongeling 1994, p. 98. 

Musavis 33.  

من األشتاء اللّيبية )اظتليطنة( الواسعة االنتشار خاّصة باجملال النوميدي؛ وىي الصيغة 
(، الذي قّيد مبدّونة النقيشات اللّيبية بصيغة كل Mustius/Mustusاظتؤنثة السم )

 من: 
MSTI (RIL, 530) ; MSTH (RIL, 87, 513, 589, 671, 674, 676, 689, 
723, 1033) ; MUŠH (RIL, 337) 

Camps 1993, p. 63 et 2002-03, p. 243 ; Jongeling 1994, p. XXVI. 

Mustia 34.  

( حسب "جوؾتيلنج" واليت -Mustاظتكّونة من جذر الّصيغة ) من األشتاء اللّيبية
 .Kajanto, 1965, introduction, pمثاال ) 17أحصى "كاجانطو" تعدادىا بـ: 

xxvf.( وؾتدىا ؽتثّلة بصيغة ،)MSTL( مبدّونة )RIL 457, 458, 906, 908, 
909.) 

Camps 1993, p. 63 et 2002-03, pp. 243-244 ; Jongeling 1994, p. 
101.  

Musteolus/Mvstolvs/Mvst[…] 35.  
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 ,Vattioni)حسب "فاتيوين": فإّن "نابَتمي" ىي صيغة رتع السم بونيقي: "نابَتا" 
Stud. Magr. XI, 1979, p. 96 "بينما يصّنف كل "غزال" و"جوؾتيلينج ،)

( ضمن قائمة األشتاء Nabura, Nabira, Nabera , Nabraو"وكامبس" اشتاء: )
( NBRاحمللية الليبية، خاصة وأّن مدّونة الّنقيشات اللّيبية  قّيدت الّصيغة اظتذّكرة )

 (.RIL, 819حتت رقم: )

Gsell (ILAlg., I, 780) ; Camps 1993, p. 64 et 2002-03, p. 244 ; 
Jongeling 1994, p. 105. 

Naberim (= Nabera) 36.  

جّد نادر، إذ مل ترد اإلشارة إليو إاّل ظترّة واحدة فقط  سم ػتّليصيغة أحادية ال
( مقّيدة Volubilis( ضمن نص لنقيشة التينية مبوقع )Pullutوبصيغة مشاهبة لو: )

 .IAM, 495 ; Le Bohec 1988, pنة النقيشات القددية للمغرب حتت رقم: )مبدوّ 
348) 

Camps 1993, p. 65 et 2002-03, p. 246. 

Pulit  37.  

حسب "غزال"، نادر وغَت معروف سواء بشمال إفريقيا  سم ػتّليصيغة ال
 (" و"ه. معبود01، 27وباظتقاطعات الّرومانية األخرى، إاّل مبوقعي: "ه. العطش )

("؛ لذا ال يستبعد أن يكون بكتابة خاطئة للصيغة اظتشاهبة لو: 338، 27)
(Iahin.) 

Gsell et Graillot, Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1893, p. 485 
(n° 13). 

Siahin 38.  

( Magarsaسم ػتّلي )( أّما "السَت" فهي صيغة الSmagarsaحسب "غزال": )
( اظتشتّقة أصال من اصتذر اللّييب: RILاظتقّيدة مبدّونة الـ )ينتمي إىل غتموعة األشتاء 

(MGR( :وباطتصوص صيغة اسم )MGRZH( )Lassère, Onoma. afr, I-
IV, 1979, p. 227( :واليت وردت مليطنة بـ .)Macarsa يف إحدى أشتاء موقع )

 (Camps 1993, p. 58 ; Jongeling 1994, p. 76"مكثر )تونس(")

Camps 1993, p. 59 et 2002-03, p. 249 ; Jongeling 1994, p. 78. 

Smagarsa (= Magarsa) 

 (Aumasgarوالد )

39.  

نادرة جدا وغَت معروفة، مل ترد إاّل ظترة واحدة وبالّصيغة اظتليطنة:  ػتّلي كنية
(Tamatonius كاسم أحادي ألحد ػتاريب اظتاوري مبقاطعة الـ "بيزاكينا" خالل )

 (.Corippus, Johan. VIII, 549ًتة البيزنطية )الف

Camps 1993, p. 69 et 2002-03, p. 251 ; Jongeling 1994, p. 140. 

Tamat(?) 40.  
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بذلك قراءة ( مؤيّدا Tascurtسم ػتّلي بـ )يرّجح "السَت" إعادة قراءة ىذا اال
من قبل "غزال" بـ:  قراءتول (، ومصّححاTascuri"ويلمانس" عتذا االسم بـ )

(Tascu[t ؛)م( ستدال بتسجيل مدّونة الـRIL, 1014 على صيغة السم لييب )
( خاّصة وأهّنا وردت بنص لنقيشة اكتشفت بنفس اظتنطقة TSKRTمشاهبة لو: )

 .Lassère, Onoma. afr, I-IV, 1979, p)جبل الّدير مشال موقع تازبنت( )
228 .) 

Camps 1993, p. 69 et 2002-03, p. 251. 

Tascu[t (= Tascurt) 

( T(itus) Flavius Faustus) بنةا
 (.Aumasgar) من اظتتزوجةو 

41.  

غَت معروف، حبيث مل ديّثل إاّل مبوقع "ه. اظتاء األبيض  ػتّلي صيغة أحادية السم
(40 ،72.") 

Jongeling 1994, p. 142. 

Thereba 
 (Aelius Maamon) زوجة

42.  

 بالوحيد ؽتّن ( حسب "فاتيوين"، الذي يعتربSala/Sallaإحدى صيغ كتابة كنية )
صّنفها كاسم ػتّلي، وتبعو يف ذلك "جوؾتيلنج"، خاّصة وأّن ىذا االسم، قد ورد  

 ساال" اظتاوريتانية.»كاسم علم طوبونيمي ألحد وديان وظتدينة 

Vattioni, Stud. Magr XI, 1979, p. 118; Jongeling 1994, p. 144. 

Tsala 43.  

(، والوارد إيبيغرافيا ضمن نص النقيشة م6القرن اسم ػتّلي ألحد القادة اظتاوريُت )
( اظتكتشفة مبنطقة "أرّيس"، والذي ورد ذكره لدى اظتؤرّخ Mastiesاصتنائزية لـ )

 Ορταιασ(")Procope, Bellum"بروكوبيوس" بالّصيغة اإلغريقية: "أورتاياس )
Vandalicum, 2, 13, 19 ) 

Morizot, AA, 25, 1989, pp. 263-284 ; Camps 1993, p. 72 et 2002-
03, p. 254 ; Jongeling 1994, p. 148. 

Vartaia 

 

44.  

صيغة ػتلّية السم كنية انتساب، مل دتّثل إاّل مبوقع "غيل أوبلبال"، ديكن تصنيفها 
 ( يف بدايتها.Var( أو )Verضمن غتموعة األشتاء اللّيبية اظتشّكلة من صيغة: )

Verienni1 
- […]ies Verienni 

45.  

                                                           
1 AE 1976, 729: [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [---]ies Verienni / [vic]sit(!) annis [---] / [me]moria pat[r(is)] / 
[mer]int(is)(!) Iubdau[s] / [---]ggaua [---] / [fe]cit. 
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؛ ("71، 39زاوية بٍت بربار )" موقع نقيشات بإحدى ورد، ػتّلي سمصيغة أحادية ال
( الذي ورد URSKN/WRSKNديكن مقاربتو حسب "ليونال غاالن" باسم )

 BCTH, 1982 p. 50بونيقي( مبوقع دوقّة )-ضمن نص مزدوج الكتابة )لييب
(note 38)). 

Camps 1993, p. 71 et 2002-03, p. 255 ; Jongeling 1994, p. 148. 

Verosaca (= Verosaga) 46.  

أحد احملّليُت )من فئة األجانب( اظتنتمي إىل قبيلة الـ "نطابوت  صيغة أحادية السم
(Nattabutes( ")Lassère, 1977, 621 مل يدرجها "كامبس" ضمن قائمتو .)

 لألشتاء اللّيبية، بينما أشار إليها "جوؾتيلنج" دون حتديد أصلها اللغوي.

Jongeling 1994, p. 112 et p. 155. 

Zelma 47.  

صيغة لكنية ليبية، من اظتمكن جدا حسب "موريزو" أن تصّنف ضمن أشتاء الكٌت 
( )القاطنة جنوب مدينة Zimizesكانت مشتقة من اسم قبيلة الـ )اإليثنية، إذا ما  

، بينما يقارهبا "كامبس" من جهتو بالكنية 1((Desanges 1962, p. 72جيجل )
 (.Amizza/Imizzaاألوراسية: )

Jongeling 1994, p. 156 ; Camps 1993, p. 73 et 2002-03, p. 257. 

Zmiz 48.  

حىّت وإن  اليت(، 12) عشر اإلثنُتالُكٌت  أشتاءالّليبية(  الكٌت) موعةاجمل ىذه نفس ضمن كذلك،تُدرج  
جغرافية، إاّل أّن -اللة اإليثنو، من قبل "كاجانطو" ضمن غتموعة أشتاء الكٌت الالّتينية ذات الدّ منها العديد صّنف

 أصل ػتّلي )لييب(: مناشتقاقها الّلغوي ىو 
Kajanto, p. 205 
 

Africanus/Afri[cana] 1.  

Kajanto, p. 50, 207 Avrasius 
 

2.  

كنية ذات داللة إيثنية: االنتماء إىل عشَتة أو لفرع قبلي )؟( حسب 
 (.ILAlg-01, 3870"غزال" الذي يرى أهّنا من أصل لغوي  ػتّلي  )

Calalo[.]iaci (?) 

 

3.  

Kajanto, p. 50, 206 Gaetulicus (2)- 
Getulicu[s](1)/Gaetula (1)-

4.  

                                                           
1 P. Morizot et B. Moukraenta, « Tab. Onomas. », p. 85 (n° 207).  
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Getula (2) 

Kajanto, 206 Ma[uricius/(M?)aurus 5.  

Camps 1993, p. 63 (Musulamius). Musulamus/Musulamius 6.  

Kajanto, p. 50, 52, 206. 
Camps 1993, p. 65 et 2002-03, p. 245. 

Numida (02)/Numidic(us/ius?) 7.  

Kajanto, p. 207. Thevestinus 8.  
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 ثانيا: أسماء األعالم المحّلية المستمّدة من األونوماستية البونيقية:
 تمهيد:

القرطاجية وكثَت من مظاىر الثقافة واضتضارة  والّتقاليدالكبَت يف نشر الّلغة  األثران للمراكز البونيقية ك
 سّجلت وقد؛ أيضاتية ىّلينس وإغريقيةمصرية و يف الغالب،  شرقيةالفينيقية يف البالد اظتغاربية، وىي مظاىر 

اظتتوسط وامتّدت اىل  للبحروكتابة( على طول الّساحل الّشرقي  لغةالّتعامل بالفينيقية ) انتشار الّتارخيية الّدراسات
" أثينا" وحىت اىل األراضي اليونانية )"رودس" )منذ بداية األلف األّول ق.م( واصتزر اليونانية مثل "قربص"
قد حدث يف مشال افريقيا، بعد بناء قرطاجة،  عتا اضتقيقي التوسع"(. وكان تساليا ""ددييًتياس" يفو"بَتيوس"، و

"صقلية" و" مالطا، فقد استوطنوا جزر "اظتتوسطاظتستوطنات على سواحل وجزر البحر  من العديدوبناء 
، وعربوا وإسبانيايا يف "سردينيا"(، وسواحل مشال افريقم 2غاية القرن  إىل" )استعملت الّلغة الفينيقية و"سردينيا

أعمدة ىرقل )مضيق جبل طارق( واستوطنوا ساحل احمليط األطلسي ايضاً. وعرفت لغة اظتستوطنات الفينيقية 
. اصطلح على تسميتها باللغة ق.م 146)وعلى رأسها قرطاجة( باللغة البونيقية، وبعد سقوط قرطاجة عام 

( يف البالد القرطاجية)الّلغة واضتضارة  البونيقيالثّقايف  وثللمور وليس من شك يف أنّو كان . 1البونيقية اضتديثة
-ذات الطّابع الّسامي) البونيقيةاألونوماستية  ّصيغلا من تقاليد العديدالكبَت يف استمرار تبٍّت  األثر، اظتغاربية
البيزنطية( من و  الونداليةالّرومانية )وحىّت  فًتةال خاللاحملّليُت  األفارقة عناصرخاّصة من قبل  يف الغالب( الفينيقي

 .  الذين جتّسدت صيغهم االشتية مليطنة أو ػتّورة التينيا عن شكل أصلها باإليبيغرافية البونيقية

 جهتها، ( يف نشر اجملّلد األّول ظتدّونة )كوربوس( الكتابات الّسامية أخذت منم1890مع الّشروع )سنة 
من  العديد ػتل اىتمام وكانت، بونيقي( القسط األوفر-بونيقي والنيوالّدراسات اظتختّصة يف اجملال األونوماسيت )ال

(، الذي أخذ موقع الصدارة من بينهم K. Jongelingاألستاذ "كارل جوؾتيلنج ) إىل، ىناوجتدر االشارة الباحثُت؛ 
وجرد كل  يعود لو الفضل يف حصر إذ يعترب حاليا اظترجع األّول صتميع اظتهتمُت هبذا االختصاص، كما رتيعا؛

 ضمن رتيعاقّيدىا الالتينية؛  اظتصادرؼتتلف  ضمن الالتينية )البونيقية والليبية(، اليت ورد ذكرىا األشتاء اظتغاربية غَت
)خاص( على  مبوقع نشر قوائم األونوماستية ، واظتعنون بـ: "أشتاء مشال إفريقيا"، متّ م1994أحباثو لسنة  أىم أحد

 نطقةكذلك بتدوين غالبية الّنقيشات البونيقية اصتديدة يف العامل ومنها ما خيّص اظت  قامن شبكة اظتعلومات العاظتية، أي

                                                           
1 M. G. Amadasi Guzzo, « Le plurilinguisme dans l’onomastique personnelle à l’époque néo-punique », AA, 38-
39, 2002, p. 281. 
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اليت ضّمنها بقوائم أونوماستية، احتوت على رتيع أشتاء  (م1984) األوىل دراستو عن فضالىذا،   1اظتغاربية.
، متّمما بذلك العمل الذي  2" بونيقية-لنيوا بالنقيشات األشتاء" عنوهنا بـ: اظتكتوبة باطتط البونيقي اصتديد، األعالم

(". ىذا األخَت، الذي كان قد نشر ىو كذلك خالل سنة F. L. Benzكان قد بدأه الباحث "فرانك بانز )
، دراسة لغوية تارخيية قّيمة، معتمدا على ما أحصاه ضمن كتالوج خاص باألشتاء األنثروبونيمية لنصوص م1972

 . 3بونيقية-البونيقية والنيو الفينيقية، ؼتتلف النقيشات:

 العديد، ُتربز ذاهتايف حد كانت ،  اصتديدة ومن بعدىا البونيقية البونيقيةنصوص الّنقيشات  فإنوعموما، 
، إىل منها التذكاريةخاّصة نوع الّنقيشات  ،دّلت موضوعاهتا كمااضتياة الدينية واالقتصادية واالدارية،   جوانبمن 

" آمون" وكذلك"تانيت"، و"أمشون" و بعل" زتون: "مثلاآلعتة القرطاجية والليبية  االىداءات اظتكّرسة لبعض
، واليت جرت العادة أن يذكر فيها واألضرحةإضافة إىل الّنقيشات اصتنائزية اظتدّونة على شواىد القبور  "قرزيل"؛و

 منهاكانت شائعة، سواء   تبيان االشتاء الّشخصية اليت ديكنمن خالعتا ، ف؛ ونسبواسم اظتيت وأحيانا لقبو 
يشغلها والوظائف واظتناصب اليت كان  اظتهن أشتاء ذكر جانب إىلاإلغريقية والالتينية.  حىت أوالكنعانية أم الليبية 
، ومن ىنا أمكن التعّرف على الكثَت من الوظائف ومدلوالهتا الّسياسية يف نظام اضتكم واالدارة 4البعض من األفراد

" )اظتسؤولون على جباية الضرائب والّرسوم اصتمركية ومراقبة ػتازمي" والـ( القاضيان" )شفطيم" الـ اسممثل  للمدن،
،  الليبيةلزعماء القبائل  أشتاء" )اظتسؤول على الشؤون الفالحية(، كما ذكرت يف بعضها شحيم" والـ(، األسعار

 . 5"مشرت: "واإلدارة: "ميزوروثيم" العدالة مهامكانوا يشرفون على 

 :البونيقية لمجتمع المدن البشرية التركيبة -1
، مأىولة بعدد كبَت من الّسكان، وخصوصا من الّسكان األصليُت تأسيسهاقرطاجة ومنذ  مدينةكانت 

شّكل العنصر الفينيقي من اظتهاجرين الفينيقيُت األوائل الذين وقد تالذين تسميهم اظتصادر التارخيية بالّليبيُت. 
؛ وكذلك من اصتاليات الفينيقية اليت نزحت وبشكل متوال ؿتو قرطاجة وغتاعتا اإلفريقي قرطاجةسامهوا يف تأسيس 

. ولقد كشفت الوثائق األثرية اليت عثر عليها مبوقع قرطاجة عن الشرقنتيجة تدىور أوضاع اظتدن الفينيقية يف 

                                                           
1 K. Jongeling, North-African Names from Latin Sources, Leiden, 1994, 180 p. (version Pdf repérée en ligne : 
http://www.punic.co.uk/phoenician/latnames/project_latnames.html) 
2 Id., Names in Neo-Punic Inscriptions, Groningen, 1984, pp. 147-214. 
3 F. L. Benz, Personal Names in the Phoenician and Punic inscriptions, Rome (Studia Pohl 8), 1972, pp. 53-198. 
4 S. Moscati, I Fenici e Cartagine, Torino, 1972, pp. 593-594. 

 84-79ص ص. ،2005، ليبيا، الفاتح جامعة منشورات، ليبيا، دراسة حتليلية للنقائش الفينيقية البونية يف اقليم اظتدن الثالث يف اظتيارعبداضتفيظ فضيل   5
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-الّساميد الفينيقية، ومن خالل الطّابع دالئل استقرار العناصر الفينيقية من خالل بقايا اظتواد اجمللوبة من البال
 واصتنائزيةشاهتم: الّتذكارية )الّنذرية ينق نصوصاظتشرقي ألشتاء األعالم اليت زتلها سّكان اظتدينة وخّلدوىا يف 

 خاّصة(.

، مستقرا لسّكان البالد األصليُت من الّليبيُت؛ وقد ثبت ذلك من تارخيهاطوال  البونيقيةكانت اظتدن  كماو 
 الّرواية وحسب قرطاجة، موقعاإليبيغرافية. فلقد كان  وخاّصةل دالئل يف النصوص التارخيية واظتعطيات األثرية خال

" عليسا"ماكسيتاين"، وىي القبيلة اليت استقبلت " الـاألسطورية مأىوال ضتظة تأسيس اظتدينة بساكنة ػتّلية تدعى 
، لقاء دفع أجر سنوي. وقد تأّسست اظتدينة وسط ىؤالء نهابيورفقائها، ورحبت باستقرار اظتهاجرين الفينيقيُت 
"، ؽتّا يؤكد وجود جتمع ػتّلي منظم ضتظة نزول الفينيقيُت يرباسالّسكان الذين كان يقودىم ملك ػتلي يدعى "

باظتوقع. وبقيت قرطاج خالل الفًتات التالية لتأسيسها وظتدة تقارب سبعة قرون منفتحة على الّسكان الليبيُت 
اورين عتا الذين أقاموا هبا سواء باعتبارىم من أىل البالد األصليُت، أو باعتبارىم جنودا مكلفُت بالّدفاع عن اجمل

وأهنم أصبحوا ديثلون على  ،احملليُتيتكّون من ىؤالء اظتقاتلُت  كانأّن القسم األعظم من جيش قرطاج   ذاظتدينة، إ
 العديد دتّسكالكنعانية،  الشرقيةومثلما أقبلوا على اختاذ األشتاء ق.م.  7ما يبدو العنصر الغالب مع بداية القرن 

ال يستبعد بأن ىؤالء ىم الذين ذكروا يف الّنقيشات كما . األم، اشتقوىا من لغتهم هبممنهم بأشتاء خاّصة 
   .(LBT) ولبث( LBY) ليب: مثلالبونيقية بأشتاء مرتبطة بانتمائهم القومي 

  نيقية المستعملة:أهمّ أسماء الكنى البو  -2
أشتاء ُكٌت ىذه اجملموعة من غتموع صيغ أشتاء أفراد ؼتتلف مراكز العديد من  البحث إحصاء سّجل ىذا

 العمران اضتضري وكدلك الرّيفي؛ ومن أىّم ىاتو األشتاء، نذكر: 
 ر.ت: تحديد أسماء الكنى: أهّم المالحظات وتوثيقها المرجعي:

، وردت اإلشارة إليها لدى "كاجانطو" )فينيقية( اميةسلكنية ذات أصول لغوية  ليطنة
(: مستمّدة من االسم الثّيوفوري: "عبد  Abidianvs( )Kajanto, 1965, p. 139بـ )

(؛  Abdinnus/Abedeunis/Abeddonisأدون"، على غرار صيغ اشتاء كل من: )
مّدة من كما باإلمكان كذلك أن تكون عتا داللة جغرافية، يف حال إذا ما كانت مست

(" Abdon( الّدال على اظتنتسب ظتدينة "عبدون )bdny'الّصيغة الفينيقية السم )
 . 1وىي "خربة العبد" حاليا، قرب مدينة "عّكا" الفلسطينية

Abdianvs 
- Ivlivs Abdianvs 

1.  

                                                           
1 W. Rollig, « Onomastic and palaeographic considerations on early phoenician arrow-heads », Actes du IIIe 
Congrès International des Études Phéniciennes et Puniques, Tunis, 1991, Vol. II (1995), p. 351 et p. 354 (n° 9). 
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(، ه. األبيضصيغة مليطنة السم أحادي، نقش على ختم من اضتجر الكلسي )
(. P. Monceaux, BCTH, 1909, p. 63 (n° 3)مسيحية ) وضمن نص لعبارة

وىاتو الّصيغة اظتختصرة اليت ورد هبا، دتّثل إحدى األشكال اظتشتقة من اسم 
(Habetdeus, Abeddonis, Abedeunis اظتستمّدة ىي كذلك من الّصيغة )

البونيقية:  "عبد اإللو/الّسيد"؛ كما من اظتمكن أيضا أن ديثّل ىذا االسم -الّسامية
ي، صيغة مشتّقة أو مستمّدة من االسم الطوبونيمي )القدمي( لبلدة: اظتسيح

(Abitina( اظتعروفة كذلك باسم مركزىا األسقف الّدونايت )Episcopus 
Abitinensis بأفريقيا الربوقنصلية، واليت تعرف حاليا بـ "شهود الباطن" مبنطقة "غتاز )

 (A. Beschaouch, CRAI, 1976, pp. 255-266الباب" التونسية  )

Abt(e)niu(s) 

 

2.  

(، اظتصّنف ضمن األشتاء ḤNN( أو )ḤNالبونيقي اظتعروف: )-االسم الّسامي
الثّيوفورية الّسامية، والذي غالبا ما كان مرتبطا بأشتاء اآلعتة القرطاجية كاسم: القائد 

 .1(" أي: "الذي اختاره بعل"ḤNB‘L) "خنا بعل

Benz, 1972, pp. 288-290 et pp. 313-315 ; Vattioni, 1979, p. 164 (nº 
41) ; Jongeling 1984, pp. 32-35 et p. 168 ; Id., 1994, p. VIII et p. 32. 

Ann[o] (= (H)Anno) 
( اظتصطفى-اظتختار ) 

3.  

-الّصيغة الالتينية لكتابة االسم األكثر شهرة وانتشارا من بُت رتيع األشتاء الفينيقية
 (.RS/’RST( )Lassère, 1977, 451'م: ): وىو اس2مثاال( 400البونيقية )

Benz, 1972, p. 276 ; Jongeling 1984, p. 35 et p. 152. 

Arisus  
( -اظتشتاق إليو-اظترغوب

 (العريس

4.  

-BᶜLYḤN( :)Baʿlإحدى الّصيغ الالّتينية لكتابة االسم الثّيوفوري البونيقي: )
yaḥúnn :مثلها، مثل صيغ كّل من ،) 

(Baliaho, Baliahonis, Baliahons, Baliao, Baliaonis, Balienis الّدالة على )
 معٌت: "لَتزتو أو ليلطف بو بعل".

Benz, 1972, p. 94, p. 128 et p. 209 ; Jongeling 1984, p. 171 et 1994, 
p. 17. 

Baliahon/Baliao  
 (نسبة إىل اإللو "بعل")

5.  

                                                           
1 A. Ferjaoui, « L’onomastique dans les inscriptions néopuniques de l’Afrique à l’époque romaine », Orientalia, 
Vol. 76 (n° 01), 2007, p. 38. 
2 M. Sznycer, « Antiquités et épigraphie nord-sémitiques », École pratique des hautes études. Section des sciences 
historiques et philologiques. Livret-Annuaire, 2003, Vol. 134 (n° 17), p. 38. 
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ية البونيقية، وأكثرىا انتشارا على من أشهر أشتاء الكٌت اظتليطنة اظتستمدة من األونوماست
( أي: "الربكة أو اظتبارك" والذي غالبا ما كان مرتبطا باسم اإللو BRKاإلطالق: )

 .Ben Abdallah, p(: "بركة بعل/الذي باركو بعل" )BRKB‘Lبعل القرطاجي: )
378).  

Benz, 1972, p. 90, 289, 291 ; Masson, 1977, 309, 312 ; Vattioni, 
1979, 167 ; Id., 1979b, 58-59 ; Id., 1994, 44 ; Jongeling, 1994, 19-
21.  

Baric (12)/Baricis 
/Barig/[B]iaric/Berect/
Boroct/Bricus(!)  

( اظتبارك -الربكة  ) 

6.  

من الّصيغ الالتينية لكتابة اسم الكنية احمللّية، اظتستمدة إّما: من جذر صيغة االسم 
 ,Vattioni, 1979, 172 ; Id., 1979b, 68ّصغَت" )( ومعناه "الQṬN'البونيقي: )

( الوارد لدى قوائم كل من "جوؾتيلنج" Cutin(، أو من االسم الّلييب: )70
( لدى "كاجانطو"، إاّل أنّو مل Citusو"كامبس". ونالحظ بأنّو ورغم تقييد كنية )

 :Citinvs/Cittinvs( )Kajanto, 1965, p. 66, 248 et 386يشر قط إىل صيغ )
Citus( بينما أورد مثاال واحدا فقط لكنية ،)Cutinvs( )Kajanto, 1965, p. 

 .Solin, 2003, p( واليت يرّجح "سولُت" إسناد أصلها اللغوي إىل اإلغريقية )161
1175: Cotinus/Cotynus.) 

Jongeling, 1994, 38; Id., 2008, p. 317; Camps, 2002-2003, 226; Ben 
Abdallah, p. 348. 

Cittinvs (03)/Citinvs 
(01) 

7.  

(. وردت اإلشارة إليها لدى "غزال" Baliahonصيغة أحادية االسم لزوجة أو ابنة )
(ILAlg-01, 3438( على أهّنا اسم ػتّلي، خالفا لكنية )Cotta الالّتينية الواردة )

(؛ فهذا االسم مشتق من صيغة اسم Cotta) Kajanto, p. 106لدى كاجانطو" ))
 ,Qata( )Ed. Lipiński( واآلرامية بـ )Qotبجع": يف الّسامية الفينيقية بـ: )"طائر ال

Itineraria Phoenicia (Orientalia Lovaniensia Analecta, 127), Paris, 
2004, p. 448.) 

Jongeling, 1994, p. 38. 

Cota 8.  
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ندالية وردت اإلشارة إليو ضمن نص إلحدى لوحات عقود البيع )اظتؤّرخة بالفًتة الو 
. رغم (Iulius Processanus( ووالد )Siddinaزوج ) نطقة جبل مراتة(:مب واظتكتشفة

غموض إيثيمولوجية ىذا االسم اظتشتق يف حّد ذاتو من الّصيغة اإلغريقية لو: 
(ι  αμβοσالّروماين، إاّل أّن "كاجانطو" -( واليت عتا عالقة بأحد أنواع الّشعر اليوناين

الّليبية( -لألشتاء اظتستمّدة من األونوماستية احمللّية )البونيقيةقد صّنفو ضمن قائمتو 
َلقَّب (: Iambusمشَتا إىل اسم )

ُ
مركز  أسقفية، والذي توىّل مسؤولية باظتعًتفاظت

 257و 252: السنواتما بُت (" مبقاطعة "بيزاكينا" )Germaniciana"جَتمانيكيانا )
 (.م

Jongeling 1994, p. 61. 

Iambus 9.  

 أخ:"أي( ḤMLK: )البونيقي(-الفينيقي) االسم الّسامي ليطنةل الواردة ّصيغال إحدى
 اظتلكة أخ: "بـ"فاتيوين"  يًترتو بينما("، MLK) ميلك( Ḥ‘) أخي أو
(‘ḤMLKT( ")Vattioni, Stud. Magr. XI, 1979, p. 77.) 

Benz, 1972, pp. 263-264 et pp. 344-345 ; Jongeling 1984, p. 36, p. 
46 et 1994, p. VIII et p. 58. 

Imilc(hon) 10.  

-فينيقي-اظتشرقي )آرامي( MʾMWN) من اسمكنية بونيقية مستمّدة على األرجح 
، 1( والّدال معناه على صفة الربح والثّراءΜαµµων/Μαμμωνᾶσعرباين(، اظتهلُت بـ )
 ,Mamo, Mamonis: )منهاالّصيغ،  من العديد خاللمن  مثّلت كتابتو التينيا

Mamonia, Mamonius, Mamonimus )وكذلك (Mamonicus, 
Mammonica.) 

Vattioni, Stud. Magr. XI, 1979, p. 86; Jongeling, 1994, p. 80. 

Maamon/Mamon 11.  

صيغة أحادية السم ثيوفوري غَت معروف، ورد ضمن نص لنقيشة التينية من موقع 
 ,Lassèreالبونيقية )اللغة  منشبك الّدود". أدرجو "السَت" باألشتاء اظتقتبسة "

Aouras, 2004, p. 74) . 

Morizot, Rev. afr, 1948 136 = AE 1951, 225 

Maldatacbalis 12.  

                                                           
1 J. Hoftijzer and K. Jongeling, Dictionary of the North-West Inscriptions, Vol. 2, Leiden: Brill, 1995, p. 647 ; M. 
Dondin-Payre, Afr.rom, XIX, Sassari 2010, Roma 2012, p. 153. 
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عّدة صيغ التينية لكتابة أحد أشهر االشتاء احمللّية، واظتستمدة من صيغة االسم 
( أي "عطاء اإللو MTNBᶜL( اظتختصرة لالسم الثّيوفوري )MTNالبونيقي: )

 )بعل(".

Vattioni, Stud. Magr. XI, 1979, 91; Camps 2002-2003, p. 240; 
Jongeling 1994, p. 88. 

Maton() (1)/Methun 
(3)/ 
Mettun(3)/Metthun(1
)/ 
M(u)t(t)yn(?) 
(1)/Muthunis (1)  

13.  

وردا كليهما بصيغة أحادية )ضمن نقيشتُت مسيحيُت(، وكما سبق وأن أشرنا، فإن 
( الّدال على معٌت: "وىب، MGNصيغة االسم البونيقي )ىذا االسم مستمد من 

 منح، أىدى".

Benz, 1972, p. 339; Vattioni, Stud. Magr, XI, 1979, 92; Camps 
1993, p. 62  et 2002-2003, p. 242 ; Jongeling 1994, p. 94. 

Miggin 14.  

 ,N’MGDᵓمن الّصيغ اظتليطنة لالسم الثّيوفوري )اطتاص باإلناث(: )
N’MTGDᵓالبونيقية )-( اظتستمّد من األونوماستية الفينيقيةBenz, 1972, p. 

(: GD( اليت تعٍت: الوسيم، أو الطّيب و)N’M، واظتشّكل أصال من كلميت: )(362
 Mowat, «L’élément africainاسم أحد آعتة اطتصوبة والّرخاء لدى الفينيقيُت )

dans l’onomastique latine», Revue archéologique, t. XIX, 1869, p. 
243.) 

Jongeling 1994, introduction p. x et pp. 107-108. 

Namgidde 
/+Mamgedenia (= 
Namgedenia)) 

15.  
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 نامفامو:البونيقي: "-ثالث صيغ من الّصيغ العديدة اظتليطنة لالسم الفينيقي
(NʿMPʿM, NMPM', NMTPM'" :أي ،") إذا ما " )جيدةالذي لديو قدم

 معٌت:(، والّدال على (: القدمPʿM(: اصتّيد و)NʿMا إىل اللغة العربية، )ترجم حرفي
من خالل  "أوغسطُتالقّديس " عن وىو نفس اظتعٌت الذي ورد"، البشرى معو اصتالب"

 وتعترب ىذه الكنية. 1"السارّة )البشائر(األخبار  رسول: "بـ تفسَته لداللة ىذا االسم،
اليت تقابلها صيغة كنية:  بالكنية"السَت" بينهم من قبل العديد من الباحثُت، ومن 

(Άγαθόπουσ =Agathopus( يف األونوماستية اإلغريقية، وكذلك كنية )Felix )
ضمن غتموعة أشتاء الكٌت األفريقية اظتًترتة إىل اللغة الالتينية الالّتينية، واظتدرجة )ػتليا( 

(Namphamo/Felix ; Lassère, 1977, p. 451: Pflaum, 1959, pp. 118-
122 ; Id. 1977, pp. 318-319 ; Vattioni, 1979, p. 183..) 

Benz, 1972, pp. 362, 393 ; Jongeling, 1984, pp. 24-26, et p. 48, 119 
et 1994, p. X, 109. ; Ben Abdallah, 2013, p. 374. 

Namphamo (3)/ 
Nampamon 
(1)/Namfamo (1) 

16.  

ملت ىنا يف صيغة اظتؤّنث للمتلّقب هبا "فالويوس؟"، تصغَت لكنية "نامفامو"، استع
( أمثلة وردت مبدّونيت النقيشات الالتينية لكل 04وقد سّجل "جوؾتيلنج" منها، ستس )

بتعداد:  (Nampvlus(، بينما ورد دتثيل الّصيغة اظتذّكرة عتا: )ILA( و)CILمن: )
 ( أمثلة.08ذتاين )

Clermont-Ganneau, Recueil d'Archéologie Orientale, VI, 1905, p. 
218 ; Halff, Karthago, XII, 1963-1964, p. 126 ; Jongeling 1994, p. X 
(introduction), et p. 110. 

Nampvla 17.  

 ,Nasseusبونيقي، مثل صيغ كل من:)-من الّصيغ اظتليطنة السم ػتّلي ليبو
Nassaeus, Nassaius, Nassius, Nassaietia من صيغة االسم (، واليت اقتبست

( والوارد باإليبيغرافية RIL, 842(، اظتقّيد مبدّونة النقيشات اللّيبية: )NSIاحملّلي: )
 (.NSY( )Benz, p. 362البونيقية بصيغة االسم الّسامي: )

Camps 1993, p. 64 et 2002-2003, p. 245 ; Jongeling 1994, p. 112. 

Naseus 18.  

 ,CIL 08( والوارد بنص الّنقيشة )Victorنة )اسم أحادي الّصيغة جّد نادر، الب
(". فقط "جوؾتيلينج" من صّنفو 72، 39( من موقع "العامرة )جببل شّشار( )2455

 باحملّلي األصل، دون إعطاء أي دليل.

Panala  19.  

                                                           
1 L Renier, « Note sur quelques noms puniques », Revue Archéologique, 8e Année, No. 2 (15 Octobre 1851 au 
15 Mars 1852), pp. 702-707 ; H. Solin, « Il nome Agathopus è nato in Africa? », Afr. rom, Vol. VII, Sassari 1990 
pp. 177. 
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الّصيغ، خاّصة  من بالعديدكتابتو يف النقيشات الالّتينية   وردتاالسم البونيقي، الذي 
 ,Sahn, Sahnam, Sahnaim, Sanam, Sanamt, Sa(c)n, Sacnamمنها: )

Sasnamt, Satnamt). 

Gsell, ILA, p. 86 (n° 918) ; Vattioni, Sud. Magr. XI 1979, p. 10 ; 
Camps 1993, p. 66 et ; Jongeling 1994, p. 129. 

Sahnamt 20.  

إىل اإللو  (: "نسبةSKN‘) البونيقي(:-الفينيقي) الّساميالثّيوفوري  إحدى صيغ االسم
(SAKON واليت جتّسدت حسب "بينز" و"جوؾتيلينج" خالل الفًتة الّرومانية يف ،")

 ,Sacco, Sacon, Sacoma, Saccanis, Sagganisالعديد من األشكال، مثل: )
Sahnamt, Saggin.( وكذلك )Sacconius( الذي اشتهر كاسم مسيحي )Lancel 

2002, p. 252 ) 

Benz, 1972, pp. 365-366 ; Jongeling 1994, p. 47 et pp. 133-134 ; 
Camps 1993, p. 65 et 2002-03, p. 246 (: Sacconius). 

Sacon 21.  

أشار كل من "كامبس" و"جوؾتيلنج" إىل ىذه الكنية كصيغة مليطنة لالسم احملّلي، 
-Sambucالبونيقي األصل اظتمّثل خاّصة بكل من مقاطعيت: "أفريكا" ونوميديا" بـ: )

a, Sambucan, Sanbucius, Zambaco ونشَت إىل أّن مصطلح .)
(sambucus لو معنيُت يف اللغة الالتينية، فقد يدل يف صيغتو اظتؤنّثة على اسم )

إحدى شجَتات نبات "البلسان"، أّما يف الصّيغة اظتذكرة لو فيؤّدي اظتعٌت الّدال على 
 .(Ben Abdallah, p. 384اظتمارس آللة النّاي اظتوسيقية )

Camps 1993, p. 66 et 2002-03, p. 247 ; Jongeling 1994, p. 126. 

Sambu[cus] 22.  

ىذه الكنية حسب "فاتيوين" ىي نفس صيغة االسم البونيقي اظتليطن: 
(Sapho(n)ica( )Vattioni, Sud. Magr. XI 1979, p. 108 ؛ واظتستمّدة أصال )

قتبس اشتو ىو كذلك من اسم (" والذي اB’L SPNمن اسم اإللو الفينيقي: "بعل )
( الفينيقية. وقد سّجل رأس مشرا -أوغاريت ) جبل "شافون" الواقع بشمال مدينة

( منها على اطتصوص SPN"جوؾتيلنج" العديد من األشتاء اظتشتّقة من اصتذر الّسامي )
( وكل Zabo( واليت يرى أهّنا أصل االسم اظتعروف )Sapho/Sapoصيغة الكنية: )

 ّقة منو.الصيغ اظتشت

Benz, 1972, 163 ; Camps 1993, p. 66, (: Sapon/Saponius) ; Jongeling 
1994, p. 128. 

Saphoica (= 
Sapho(n)ica) 

23.  
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الواسعة االنتشار لدى األفارقة، سواء بالنقيشات البونيقية  من صيغ األشتاء البونيقية
(SDNأو الالّتينية، اليت نذكر منها نقال عن "جوؾتيلنج" أ ) :شكال صيغ كل من
(Sidd[]nis, Siddine, Siddini, Sidin, Sidina, Tziddin, Tsedden, Ḍiddin, 

Ḍidin, Stidin, Stiddin, Stid[]inis, Seddena, Sedeni, Ziddinae, Ziddini, 
Ziddinus, Tidin.) 

Lassère, 1977, p. 453 (Siddin/Sadunis); Camps 1993, p. 67 et 2002-
03, p. 249 (Origine punique ?) ; Jongeling 1994, pp. 132-133. 

Siddin/Siddina (02) :  
 (اظتعتوق أو احملّرر)

24.  

والذي ورد ىنا بصيغة أحادية  (Siddinإحدى الّصيغ الالتينية لكتابة االسم البونيقي )
 مسيحية. ضمن نص لنقيشة

Camps 1993, p. 68 et 2002-03, p. 250 ; Jongeling 1994, pp. 132-
133. 

Stiddin 25.  

( إالّ ظترّة واحدة فقط، Svtevsصيغة لكنية مليطنة، جّد نادرة، حبيث مل ترد كتابتها بـ )
 ثانية وككنية، مشاهبةورد بصيغة  بينما(؛ األثري من األطلس، 39مبوقع "جاّلل" )ورقة 

 موقع نقيشات إحدى نص ضمن( C. Iulius Namphamo Sutaeusللمدعو: )
وحسب "السَت" فإنّو من اظتمكن جدا مقاربة ىذه  .(CIL, 08, 26943" )دوقة"

 (.Suttun: AE 1985, 951الكنية الّنادرة باالسم األفريقي ذي األصول البونيقية: )

Jongeling 1994, p. 139 ; Lassère, Aouras, 2004, p. 75.  

Svtevs 26.  

"، اظتقّيد (Zabinزابُت )" ّلي:الالّتينية لكتابة االسم احمل بالّنقيشات الواردةالّصيغ  من
 :) Camps 1993, p. 72 et 2002-03, p. 256"كامبس" ) من كل لدى

Zabin) )مناظتشّكلة  احمللية األشتاء ضمن تصنيفو أدرج"جوؾتيلنج" الذي  وكذلك 
(. وتدّل Jongeling 1994, p.. xxv (n° 15) et p. 152)( -Zb) اصتذر

ول اظتشرقية لو، فالعديد من اللغات الّسامية قد إيثيمولوجية ىذا االسم على األص
(" )يف ’Zbn, Zbnاحتوت أونوماستية أفرادىا على صيغة السم العلم الثّيوفوري: ")

 ,Zabinu, Zabinaوكذلك: )، اشًتاه اإللو" قديعٍت أّن "الّشخص اآلرامية( الذي 
Zabini( :كما ورد بالّصيغ اظتهلينة لو بـ ،)يف اآلكادية(  )Zabinas, Zebeina, 

Zebinas, Zebinos, Zabeinas( )A. Lemaire, « Notes d'épigraphie nord-
ouest sémitique », Syria, 1985, Vol. 62 (n° 1), p. 38 ونشَت  إىل أّن ىذا (؛

بتاع ( يطلق يفZbwnاالسم )
ُ
شًِت أو اظت

ُ
اشتّقت العربية كلمة:  ومنو، 1اآلرامية على اظت

 ".مشًتي"زبون = 

Zabinius/Zabineus  27.  

                                                           
1 J. Hoftijzer and K. Jongeling, Dictionary of the North-West Inscriptions, Vol. 2, Leiden: Brill, 1995, p. 303-305. 
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أحد أىم األشتاء األفريقية )اظتستمّدة من البونيقية( اليت عرفت انتشارا ودتثيال جّد 
 ,Zabo, Zaba, Zabaei, Zabbeuمعتربا بالعديد من نصوص الّنقيشات الالّتينية: )

Zabbius, Sabia, Zabeas( :)Vattioni, Stud. Magr XI, 1979, 122 ; 
Jongeling 1994, pp. 152-154أفريكا  ( خاّصة بأونوماستية كل من مقاطعيت :

(. من اظتمكن مقاربتو مع صيغة اسم: Pflaum 1977, p. 318الربوقنصلية ونوميديا )
(Zbiu( :اظتقّيد مبدّونة الّنقيشات الّليبية )RIL, 343 وكذلك مع الّصيغ اظتشّكلة من )

 ,RIL, 880, 575)(: ZB?DR, ZBLK, ZBLT( لكل من أشتاء: )-Zbاصتذر )
10663 .) 

 Camps(" من قبل "كامبس" ضمن قائمتو لألشتاء اللّيبية )Zaboأُدرج اسم "زابو )
1993, p. 72 et 2002-03, p. 256 رغم ارتاع معظم الباحثُت على األصل ،)

الّسامي لو، كاسم  طوبونيمي وأنثروبونيمي، مشًتك بُت العديد من -الّلغوي اظتشرقي
 ,Zabu, Zabumالّشعوب الّسامية، مثل: الكلدانية البابلية )ثقافات ولغات 

Zabim( )(، واآلرامية التدمرية )الّسوريةZby = Zb’ : Zabbai( )CIS II, 
3946, 3971, et 4070 وكذلك الكنعانية الفينيقية والعربانية الفلسطينية؛ وىو نفس )

 Ζαββασ, Ζαββαιοσ, Ζαβαιοσ( )IGLSاالسم الذي ورد بالّصيغة اظتهلينة: )
XXI. 5.1 718 .) 

Ingholt, Syria 7(1926) 128-141; G. Halff, Karthago, XII, 1963-1964, 
p. 108; Benz, 1972, p. 188. 

Zabo/Zab[o?]e 28.  
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(" اصتّد منتشرا ػتّليا وباطتصوص مبقاطعة Zabulّصيغ اظتليطنة السم "زابول )المن 
 ,Pflaumىل اعتباره اشتا ػتلّيا )ليبيا( )نوميديا، وىو ما دفع بالباحث "بفلوم" إ

Remarques sur l’onomastique de Cirta, 1977, pp. 124-126  وتبعو يف )
-Camps 2002ذلك كل من: "كامبس" الذي أدرجو ضمن قائمتو لألشتاء الليبية )

03, p. 256 ( "و"جوؾتيلينج )Jongeling 1994, p. xxv et p. 153 الذي قّيد )
 ,Zabulusكتابتو والواردة بالّنقيشات الالتينية، مثل أشكال كل من: )رتيع صيغ  

Zabulla, Zabulim, Sabulus, Sabullus, Sabulla, Zabullu, Zabulli, 
Sabuli, Zaebulis ) 

 ,Zabulius; Zabulia, Zabullia, Zabullaia, Zabullacaوكذلك صيغ أخرى كـ: )
Zabulina, Zabullina, Sabulline, Zabulica, Zabullica, Zabulliga, 

Sabullica .) 

غَت أّن إيثيمولوجية ىذا االسم )رغم انتشاره وكثافتو باظتقاطعات األفريقية( قد أثبتت 
عراقتو وصلتو التارخيية بالّلغات اظتشرقية الّسامية، حبيث ورد يف األّول بصيغة االسم 

اإللو  سمال ي ؾتده مشكال، والذ1( ومعناه: "األمَت" بالفينيقيةZBLاألوغارييت: )
( وىي الّصيغة اليت وصف هبا بالنصوص اظتسيحية Ba’l Zabul)بصيغة  الفينيقي بعل

 22: 3ومرقس  27و 24: 12و 25 :10مىت للعهد اصتديد ضمن أؾتيل كل من: )
من ( 30:20) التكوينيف سفر  أيضا ذكره وردكما (. 19و 18و 15: 11ولوقا 

" وسلف واحدة يعقوب، كاسم لالبن العاشر لـ "(Zebulunبصيغة )"القدميالعهد "
 . إسرائيليةمن االثٍت عشر قبيلة 

Zabvl(l)vs/Zabvlina 29.  

 
 

 

            
 
 
 
 

                                                           
1 J. Hoftijzer and K. Jongeling, Op. Cit., p. 303. 
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 :المشتركة أو المتعّددة األصول الّلغويةثالثا: مجموعة أسماء 
بُت أونوماستية العديد ما  اظتشًتكةالُكٌت  أشتاءمن غتموع ، ( ُكنية11حتتوي ىذه اجملموعة على اثٍت عشر )

 من ثقافات الّشعوب القددية خاّصة مبنطقة البحر األبيض اظتتوّسط. وىي: 
 ر.ت: تحديد أسماء الكنى: أهّم المالحظات وتوثيقها المرجعي:

صيغة السم أحادي، ورد ذكره ضمن نص إحدى لوحات العقود اظتكتشفة جببل مراتة 
لوندالية؛ أرجع "جوؾتيلنج" أصلو اللغوي إىل )منطقة الّنمامشة( واظتؤّرخة بالفًتة ا

( أي: "الذي شتعو بعل"، BᶜLŠMᶜالبونيقية، وحتديدا إىل صيغة االسم الثّيوفوري: )
 ,Baalsamem, Balsamiوىي الّصيغة اليت اشتقت منها أشتاء أخرى مثل: )

Balsamia, Balsamiorum, Ualsamius, Balsamo ؛ بينما خيالفو الرأي الباحث)
( Balsamum(" الذي رّجح أصلو إىل االسم الالتيٍت للبلسم: )H. Solinلُت )"سو 

 Kajanto, Supernomina, 1966, p. 48, etمشَتا إىل وروده لدى "كاجانطو" )
p. 78 باإلضافة إىل احتواء األونوماستية الّرومانية خالل مرحلة اإلمرباطورية السفلى ،)

 . 1(Balsamius-ia / Balsaminus-aعلى العديد من: )
Benz, 1972, 100 ; Jongeling 1984, p. 158. 

Balsamius 1.  

وردت اإلشارة إىل ىذه الكنية احملتملة من طرف "غزال" بنص لنصب جنائزي مبوقع 
(؛ Gsell et Graillot, MEFR, 1984, p. 41 n° 104(" )49، 28"ه. تاعقونت )

( اظتقّيد مبدّونة النقيشات اللّيبية بـ ISNلّييب )لالسم ال ليطنةاظت ديكن اعتبارىا بالّصيغة
(RIL, 242( القريب من صيغة كنية ،)Avf(idius) Iasav الواردة بإحدى نقيشات )

 ; Camps 1993, p. 55 et 2002-03, p. 232(" )قاظتةموقع "جبل الطّاية )
Jongeling 1994, p. 63 كما ديكن كذلك مقاربة ىذه الكنية باالسم اإلغريقي .)

(ςωνάἸ)  :اظتليطن بـ(Iason/Iasonis)  "الوارد بإحدى نقيشات موقع "شرشال
(CIL 08, 21272( :)Matvt Clav/Iasonis Filia.) 

Ia[si?]n(a) 2.  

                                                           
1 H. Solin, « Sur la présence de noms puniques et berbères en Afrique », Op. Cit., p. 330. 
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(" كنية التينية معروفة، تطلق على الّرجل الفحل والقوي، Masculus"ماسكولوس )
عيد األفريقي (. غَت أنّو وعلى الصّ Kajanto, p. 307وواردة لدى "كاجانطو" )

حسب كل من: "فاتيوين" و"جوؾتيلينج" و"شاكر"، من اظتمكن أن ترجع إىل أصول 
  سم ػتّلي، جتّسد يف العديد من أشتاء اظتواقع الطوبونيميةلغوية ػتلية )ليبية أو بونيقية( ال

األفراد، مثل: الّصيغ اظتليطنة ألشتاء  بعض يف وكذلك، ( مثالMasculaكـ: "خنشلة )
(Mascal, Marcella, Mascel, Massicla Maschulus, Masclus على أّن ،) 

 حتت الليبية النقيشات( اظتقّيد مبدّونة MSKL) اسم على احتوتاألونوماستية اللّيبية 
: البونيقي جذر من مشتق يكون أن" فاتيوين" حيتمل والذي(؛ RIL 713: )رقم

(SQL) "الّدال على معٌت: "الثّقل (Vattioni, Stud. Magr XI, 1979, p. 89.) 
 دون قراءهتا فيمكن، احملتملة asculus(?M)أّما يف ما يتعّلق بصيغة االسم الثّاين: 

وذلك إلشارة "كامبس" ضمن  (،Asculus: )النقيشة بـ بنص وردت كماو  تكملة
( ابن Ascalisقائمة األشتاء اللّيبية اظتعّدة من قبلو إىل صيغة السم آخر مشابو لو: )

(Iphtha( أحد ملوك طنجة اظتاوريتانية )Camps 1993, p. 47 et 2002-03, p. 
 954 Encycl. berb., 7, 1989, p. », Ascalis Id., « ; 220.) 

Camps 1993, p. 59 et 2002-03, p. 238 ; Jongeling 1994, p. 84. 

Masculus  3.  

خرى، أمّهها: صيغة )غَت ؽتثّلة( السم أحادي، وردت كتابتو بعّدة صيغ التينية أ
(Matut/Matuta/Matita( ورمّبا أيضا )Matuia ؛ واليت ال ُيستبعد "جوؾتيلنج" أن)

( اظتقّيد مبدّونة النقيشات اللّيبية بـ: MTTيكون اشتقاقها من جذر االسم اللييب )
(RIL, 774( :والذي قد تقابلو صيغة اسم ،)M’TTالوارد ضمن نص لنقيشة نيو )-

)قاظتة(. بينما يصّنف "كاجانطو" ضمن غتموعة أشتاء الكٌت بونيقية بقلعة بوصبع 
( Kajanto, 1965, p. 216)( Matutaالالتينية اظتقتبسة من أشتاء اآلعتة، كنية )

  ("Matuta) ماتوتا: "الّصباح الّرومانيةإعتة اظتستمّدة أصال من اسم: 
Jongeling, 1994, p. 88 et p. 89, Id., 2008, p. 357 ; Camps 2002-
2003, p. 240 ; Ben Abdallah, p. 379. 

Matauta 4.  
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من األشتاء الواردة بالعديد من ألواح عقود البيع ظتنطقة "جبل مرات )بئر العاتر(" 
)الفًتة الوندالية(. يعترب من األشتاء اظتختّصة واظتمّيزة لألونوماستية اظتسيحية؛ اليت ترجع 

 ;Makarios (Μακάριοσ)( )Lawler, 1921, p. 27أصوعتا الّلغوية إىل اإلغريقية: )
Russu, 1975, Onomas. Lat., p. 358; Solin, 1975, Onomas. Lat., p. 

123; LGPN III.A, 286 "غَت أنّنا ؾتد أّن كّل من: "كامبس" و"جوؾتيلنغ .)
يرجعان أصلها باظتقاطعات األفريقية إىل اللغة اللّيبية حبيث ال يستبعد أّن تكون بصيغة 

طنة لالسم اللييب: "موقّر" الّدال على معٌت: العظمة والوارد مبدّونة الّنقيشات اللّيبية ملي
 ,MKR (RIL, 651), MKRN (RIL, 650), MKRH (RILبصيغ: )

386).) 

Camps 1993, p. 58 et 2002-03, p. 236; Jongeling 1994, p. 76. 

Macarius 5.  

(، لذلك اعتربت من قبل "جوؾتيلينج"  Miccinusالّصيغة اظتؤنّثة للكنية اصتّد نادرة )
( واظتشتق من اصتذر ذي األصول Migginكصيغة مليطنة لكتابة االسم احملّلي: )

(، بينما خيالفو يف ذلك "سولُت"، MGN( )Jongeling 1994, p. 94البونيقية: )
صيغة اظتليطنة )اظتعروفة خاّصة بروما( لالسم اإلغريقي األصل: بال معتربا إيّاه

(Μικκῑνα( )Solin 2003, p. 719 .) 

Micina  6.  

أورد "كاجانطو" صيغة مذّكرة لكنية ذات أصل "كامباين" )إيطاليا( وىي كنية: 
(Minus( اليت تعٍت: صاحب اإلصبع الّصغَتة ،)Kajanto, p. 236 غَت أنّو صّنف ،)

(" Supernomen( السم كنية الشهرة أي: الـ "سوبرنومُت )Minnaالّصيغة اظتؤنّثة )
( ضمن غتموعة األشتاء اظتستمّدة أصال من Appellenia Pavlinaاطتاص بـ )

( ونفس Kajanto, Supernomina, 1966, 30بونيقية )-األونوماستية اظتغاربية: اللّيبو
(. وحسب Jongeling 1994, p. 84اظتالحظة كذلك بالنسبة لـ "جوؾتيلينج" )

رفت ىي كذلك صيغة تصغَت مليطنة عتذه "ألفريدو ىودلر" فإن الّشعوب الكيلتية ع
 Mininna/Mininnus( )A. Holder, Alt-celtischerالكنية: )

Sprachschatz, Vol. 2, Leipzig, 1904, p. 596 .)  

Minna 7.  
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أشارت الباحثة الّتونسية "بن عبد اهلل" إىل تعداد حاملي ىذه الكنية يف اظتقاطعات 
 .Ben Abdallah, 2013, pمثاال ) 35( بـ: CIL 08, 118األفريقية ضمن مدّونة الـ )

(، وىي نسبة معتربة مقارنة مع اظتقاطعات الّرومانية األخرى، ؽتّا دفع بالعديد من 380
الباحثُت مثل: "بفلوم" و"كاجانطو" و"جوؾتيلنج" إىل اعتبارىا بكنية أفريقية من أصل 

 ;Pflaum 1959, 118; Kajanto, Supernomina, 1966, 30لغوي بونيقي )
Jongeling, 1994, 113-114  ؛ إاّل أنّو ورغم الطّابع احملّلي لكنية "نينا" فإّن)

مستمّدة من األونوماستية  (Ninaالباحث "سولُت" يرى أّن الّصيغة الالّتينية: )
 Νίνα( )Solin, « Sur la présence de noms puniques etاإلغريقية: )

berbères en Afrique », 2012, p. 337 .) 

Nina 8.  

 .Kajanto, pورد تصنيف اسم كنية "ساالسوس" لدى "كاجانطو" كليطنة لالسم )
196 (Salassus, -a) اظتستمد من صيغة االسم اإليثٍت إلحدي القبائل الكيلتية )

. بينما يُرّجح 1(R. Chevallier, 1983, p. 181القاطنة غرب جبال األلب )
)أفريقي(، ومشتّقة ىي كذلك من االسم اإليثٍت "كاجانطو" أن تكون من أصل ػتّلي 

( أو بصيغة Slsu( :)Jongeling 1994, p. 125للقبيلة الوارد ذكرىا بصيغة : )
(SLT( :مبدّونة  الّنقيشات اللّيبية حتت رقم )RIL, 618, 771, 894.) 

Salasus 9.  

ليكي مقتبسة من االسم اصتانتي، (Q(uintus) Ateius)زوجة  صيغة أحادية لتسمية
(Saronius)2:سارون " ، اظتستمد بدوره من االسم اظتيثولوجي لـ(Σάρων / Sárôn) "

 إىل "سارونيا"، بـ كذلك  كانت تسمى واليت، اليونانيةيف األساطَت  "تريزينا"ملك مدينة 
(" Σαρωνικόσ κόλποσ (Saronikós kólpos)الّساروين ) اطتليج" تسمية جانب

 اسم نفس من تسميتو أيضا ىو استمدّ  الذيلوبونيز"، البيو  آتيكا" منطقيت بُت ما
 .األسطوري اظتلك

Saronia 10.  

                                                           
1 R. Chevallier, La romanisation de la Celtique du Pô. Essai d'histoire provinciale, Écoles françaises d'Athènes et de 
Rome, 1983. 
2 José María Vallejo, « El género en la antroponimia Antigua », Palaeohispanica, 8 (2008), p. 150. 
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ديكن اعتبار اسم "ساسا" باالسم اظتشًتك لدى أونوماستية العديد من ثقافات 
فقد ورد إحصاؤه لدى "كامبس" ككنية ليبية لكن بصيغة مؤنّثة الّشعوب القددية، 

(Asilia Sasa( )Camps 1993, p. 66 et 2002-03, p. 248 بينما يرى ،)
 .Sa(l)si/Sa(l)sa( )Vattioni, Stud"فاتيوين" بأنّو صيغة شبيهو باالسم البونيقي: )

Magr. XI, 1979, pp. 108-109( كما عرف اسم .)Sassa كذلك لدى )
 Holder 1962, 1374 ; Delamarre)حسب: ) الّشعوب الكيلتيةأونوماستية 
 M. Sasarmanإقليم مقاطعيت: "بانونيا" و"داكيا" )( واظتنتشرة خاّصة ب235 ,2007

Onomasticon Provinciae Daciae, PhD-Thesis, 2013, p. 284 ونشَت ،)
يف األخَت إىل أّن "سولُت" يرى بأّن أصول ىذه الكنية ترجع إىل الثّقافة اإليرانية 

 H. Solin, Die Städtromischen Skalavennamen: Ein)الّساسانية( )
Namenbuch, Stuttgart, 1996, p. 606.) 

Sassa 11.  
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يلصنا عد  بستنتاجات خيليٌن  ي انجنب  اننبييد  ببان انتةر  انرميايي،  بستبعد دراستنا ألمساء عناصر احمل
حيث كايبا عبار عن بجابات حبصيل، عن يا سئل  ي انسابق أثناء يدايتنا  ي عميلي، انبحث  حيث جتيلت ىذه  ي 

( املتجذر   ي انتاريخ انقدمي يمي،نبيثمني، ماإليييثرمبب املغارب، )األي ءان، معراق، أميبياستي، قدياصأن عيلى انرغم ين أ
ها اإلمسي،  مىذا يرجع بىل اإلحتكاك األقبام غنيلشمال اإلفريقي بال اهنا متيزت  ي يعظمها باإلزدماجي، انيلغبي، نصي

ت انتارخيي، انيليبي، بثقافات انشعب  اجملامر  هلا  ىذا يا دفعنا إلستنتاجو  ي انتصل األمل انذ  يتنامل املعطيا
"أمراس" ىب اإلختالف  ي بستعمال املصطيلح بٌن كل يؤرخ  ـفي، املنطق،  خاص،  ي املدنبل انجغرا ي نا مجغر 

مانجغرا ي انجيبنبجي فغانبًا يا يستعمل باملتهبم اإلدار  املبرمث ين انتةر  انكبنبيياني، نيلدالن، عيلى املنطق، ين 
بىل  يل، بىل " خنق، سيد  ياجي "م جنببًا ين " خنق، سيد  ياجي"باتن، بىل خنشيل، مشااًل  مشرقًا ين خنش

بسكر   مغربًا ين بسكر  بىل بايت، نكن حنن يرى ين خالل عرض بشكاني، املدنبل انجغرا ي  ي اإلسم "أمراس" 
تائجنا تو انطبيعي، انجغرافي، بدراجنا انقطاعات ماملدن األخرى املشكيل، نألقيليم األمراسي ككل  نتكبن يامبيتداد

 كثر مشبني، ممتثيالً فيما يتعيلق بانبضع انثقا ي اميبياسيت نو خالل انتةر  انرميايي،.أ

أيا  ي انتصل انثاين ماملتضمن  ي حتديد ىذه ملراكز ام املدن ميعين دراس، املشهد انعمراين نإلقيليم  حيث 
ركز ماحلضبر انعسكر  انرمياين   فقد برتبطت مبباقع متيلب املدن اإلقيليم غخيلصنا بىل بستنتاج يكمن  ي تطبر أ

كان نيلحضبر انعسكر  بانجنب  اننبييد  دمر انتعال  ي تكاثف متباجد انسكان املدييٌن خاص،  ي  كما أيضا ً
يباقع اإلقيليم مما ساعد الحقا  ي عميلي، بدياجهم  ي انثقاف، انالتيني، أيا باننسب، نيلحصييل، انكيلي، ملختيلف انصيغ 

يركز( فكايت أكرب تعداًد  ي )اليبايسيس  تيمقاد( خاص،  ي تعدادىا 28بمناستي، نيلمراكز انيت درسناىم )أي
ألمساء انعائيلي، )جايتييليكا( نتأيت بعدىم املدن املتبسط، انتعداد مث بىل األقل تعدادًا يثل )الياسبا  اليبًنيد    

 كاسا  ياكايبدس....(.

قب هبا خمتيلف أفراد املراكز احلضاري، مانشبو حضاري، فأىم يا يستنتجو مفيما خيص ألمساء انكىن انيت تيل
  بيطالقا ين دراس، انكىن كل ين املدن فإهنا م ي يعظمها مردت التيني، انيلغ،.  

أضف بىل ذنك أن ين خالل دراس، ننا انكىن املقةري، باألمساء تبٌن ننا أن األىايل أم انسكان األصيليٌن 
 .متأثًنىم بانرمياييٌن ترمجبا سبى أمسائهم فقط بىل انالتيني،ديد انقبائل رغم بختالطهم ين انع

 منب قيليال.أكبن  ي حسن انظن انجميع  مآيل أنأرجبا أن أكبن قد مفقت  ي حبثي  م ي األخًن
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 م.5005، ليبيا، طرابلس، الفاتح
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زهري خّبوش، دراسة حتليلية لعلم أمساء جمتمع مستعمرة "ثـاموقادي")خالل الفرتة املمتدة ما بني القرن الثاين والقرن الرّابع  -
 م.5007جامعة اجلزائر، -للميالد(، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف اآلثار القدمية، معهد اآلثار
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