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>  ُملَّخْص  <<

ومقارابت مجددة. مساهميت يف هذا جديدة  محاور يشمل المجهود هذا. ابستمرار يتطور القديمة يةفريقإإن دراسة مرياث احلضارة الشمال 
الفكرة من مالحظة  انطلقت .القديمة فريقيةاإل األعالملتسميات  اجلهد تتزنل يف هذا التميش. هذه الدراسة تتمحور حول محاولة تفسري

وأثار تساؤيل.  انتباهي كوريب" اليت لها تقارب صويت كبري مع أسماء عربية مما لفت "و بسيطة حيث نجد يف الفرتة البزينطية أسماء "أنطلة"
عنه يتمثل يف محاولة تفحص  اإلجابةمع العلم أن تفحص أسماء أخرى وصلتنا ال يشذ عن هذه المالحظة. السؤال المركزي الذي سأحاول 

سأحاول تقييم المصادر المتوفرة وتفكيك عدد من األسماء  ربية.القديمة وأسماء ع اإلفريقيةالعالقة بني بعض أسماء الشخصيات 
 فريقيةإتتمثل طرافة هذه الدراسة يف محاولتها فحص التقارب بني أسماء شخصيات  القديمة من خالل هذه المقاربة اجلديدة. اإلفريقية

 الإ جيد بشكل الدراسة هذه تتواصل أن يمكنها ال. هامقاربت يف مجددة فريقيةاإلهذه الدراسة حول التسميات  ّد عَ وأسماء عربية. تُ  قديمة
عىل أدوات بحث متطورة تعتمد عىل مادة متنوعة مثل المصادر األدبية والنقائشية. كذلك الفرتة المدروسة يجب أن تشمل كامل  ابالستناد 

  ة.ا الدراسات احلاليالفرتة القديمة دون أت تتوقف عند الفرتة الرومانية كما تفعل ذلك غالبً 
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َمةُ    ُمَقدِّ
 يتطور القديمة فريقيةإإن دراسة مرياث احلضارة الشمال 

. مجددة تومقاراب جديدة محاور يشمل المجهود هذا. ابستمرار
هذه المداخلة هي ابلنسبة يل فرصة إضافية لتعميق أبحايث 

الملف  إن هذا القول يجب .القديم فريقياإلاإلرث الثقايف حول 
  لقديمة لما فريقيةاإلأعترب أن الثقافة قد أثار اهتمامي ألين 

ن ابالهتمام الذي تستحقه من خالل الدراسات تحض حلد اآل
فرنسيني يف غالبيتهم ومن طرف التاريخية لباحثني أجانب 

خالصة تقييمية لهذه  إنجاز ابحثني مغاربيني. أنا أفكر يف 
  الدراسات مم يفرس هذا الموقف البحيث اجلديد.

ابلفعل أعتقد أن أخطاء الدراسات السابقة تربر موافقي 
التجديدية يف هذا احلقل المعريف ألين سأذهب لتبين مقاربة 

بعد . )١(هذه المداخلة ابدرة أوىلجديدة لهذه احلضارة وتمثل 
دراسة رؤية العالم الديين لدى اللوبيني من خالل الشواهد 
األثرية مكتشفة حديثا أو شواهد وقعت قرائتها يف مقارنة مع 

يف هذه المداخلة أواصل . )٢(الرؤية الدينية البونية واألترورية
 ماالهتما خالل من القديمة فريقيةاإلالتعمق يف ملف الهوية 

. فريقيةاإلابلتسميات بملف ليس أقل أهمية وهو المتعلق 
 األسماء بدراسة يتعلق فيه اخلوض انوي الذي المحور

  .القديمة الفرتة خالل فريقيةإال
يف البداية أود احلديث عن ظروف هذا االختيار العلمي اليت 

خالصة  إعداد أعتربها هامة. لقد خامرتين فكرة هذا البحث خالل 
األماكن الشمال افريقية القديمة لتقديمها يف حول أسماء 

ا يف عمومً  فريقياإعمل جماعي حول أسماء األماكن يف شمال 
عمل وحدة بحث جامعية تونسية تهتم ابلتعمري. أثناء  إطار 

 خالل فريقيةإالعىل عمل الباحث دوزانج حول القبائل  االطالع
 نيفريقيإ شخصني تسمية نتباهياأثار  )٣(القديمة الفرتة

. )٥(و كوريب" )٤("أنطالس" وهما البزينطية الفرتة من مشهورين
هو القرابة الصوتية بني أسماء هذين  انتباهي ما لفت 

الشخصني وأسماء عربية أصيلة رغم أننا يف الفرتة البزينطية 

ال يفرس  مما فريقياإلشمال  اإلسالما عن قدوم وبعيدون طبعً 
  بهة.جدو شخصني يحمالن أسماء مشابسهولة و
كان احلدس الذي خامرين بخصوص هذين   إن  تتساءل
غري مربر أو ابلعكس يمكن أن يقود لمعطيات تاريخية  االسمني 

هامة وغري مسبوقة. لذلك أخذت هذا السؤال عىل محمل اجلد 
. قديمة فريقيةإوقررت أن أقوم ببحث حول تسميات شخصيات 

ا حورً م يصبح أن يمكن حدس مجرد كان ما أن برسعة يل تبني
  ا غري مسبوق وطريف ومجدد.بحثيً 

هذه الدراسة تكشف التأثريات احلضارية المختلفة لألفارقة 
القدامى مع العلم أن الملف المتعلق أبصول سكان شمال 

 اعتباراتيحمل  ا وخاصةً ا حارقً محورً  صار القدامى فريقياإ
اليت يعرب حلها مسألة هامة لكن  وأيديولوجيةمتعددة سياسية 

هذا العمل. ابلنسبة يل ال  إطار لملف المتشعب يتجاوز هذا ا
أريد أن يقع النظر لهذا البحث ولكل األبحاث السابقة حول 

 كان األفارقة القدامى من خالل الرؤية التحاملية والتحريفية أاًي 
ا ا نظرً . شخصيً واإليديولوجيةمنها السياسية  نوعها وخاصةً 

وض يف هذا المبحث لوعيي بهذه احلقيقة ترددت بني عدم اخل
درة بهذا العمل بهذه التخمينات وبني المبا االحتكاكلتفادي 

  وتحمل تبعات ذلك.
ألين أعترب أن هذه المقاربة ذات  االختيار لقد تبنيت هذا 

 فريقيةاإلأهمية كربى ابلنسبة لمستقبل األبحاث حول الهوية 
ا ميل ابلنسبة يل لقد كان يل دائمً . مجملها يف القديمة

واضيع المتعلقة ابلهوية كما يبني ذلك العمل الذي قدمته للم
ثم فكرت يف توسيع دائرة . )٦(يف الملتقى المخصص لماسينيسا

 من فريقيةاإلالبحث لمحاولة فهم هوية تسميات الشخصيات 
ما تسمح لنا به المصادر األدبية والنقائشية. ابلطبع هذه  خالل 

قصري. يجب  وقت ويف المهمة مستحيلة ابلنسبة لباحث واحد 
التنويه اىل أن الدراسات المتعلقة ابلتسميات صارت تعرف 

ا يل ميل خاص لمبحث أسماء األعالم . شخصيً )٧(امزتايدً  اهتماًما
ابلفعل هذا المبحث يجعلنا للتاريخ.  ا سهالً ألنه يعترب كاشفً 

نأخذ فكرة رسيعة عىل هوية الشخص وعشريته يف فرتة محددة 
عىل هذا التخصص  أن يتدرب الباحث قليالً يكفي  من التاريخ.

ليتعود عىل هذه المادة المعرفية عىل عكس األركيولوجيا 
لتفكيك مدلوالتها. لقد   ا طويالً المعمارية اليت تتطلب تقصيً 

 طبقات مختلف عىل القديمة فريقيةاإلكشف علم التسميات 
 .عرفها اليت التاريخية األحداث مع تناغم يف فريقياإل المجتمع

 تمدنا لكنها تقريبية تكون أن يمكن النماذج هذه ابلطبع
 الشمال المجتمع دراسة من تمكننا اليت العريضة ابخلطوط

 التاريخ يف هام حدث لكل لذلك. القديمة الفرتة خالل فريقيإ
القديم فصل كبري من التسميات بكل تفرعاته. لنرتك  فريقي اإل

 يتطلب الذي ريقيافإقبل تاريخ شمال  فصل ما رادايإو ا جانبً 
 ذاإ لرنكز. المكتوبة المصادر غياب بسبب أخرى تقيص أدوات

الفرتة اللوبية اليت  أوالً . فرتاته بكل القديم التاريخ فصل عىل
وقد أثار الباحث جربائيل كامبس أهمية  ،الألسف ال نعرفها كثريً 

التساؤل حول الهوية اللوبية الرببرية وحول الغموض المتعلق 
 القديم فريقيإ. فصول التاريخ الشمال )٨(احلضارة بفهم هذه
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 والرومانية والبونية الفينيقية التوايل عىل هي الموالية
والبزينطية. ابلطبع ال ننىس كذلك اإلضافات الطفيفة اليت ال 

 والمصرية واألترورية الميقينية للحضارة العموم يف الإنعرفها 
 أن يمكن ال ليتا أخرى متوسطية أعراق شك ودون واليونانية

 كان ابلطبع. المعمق البحث خالل من الإ أثرها تثمني يقع
وتالقح. هذه  واختالط تداخالت وثقافية برشية إضافة لكل

  . عامة الإالرؤية ليست 
 القديمة فريقيةاإلخالل هذا البحث حول أسماء األعالم 

يف تقييم ما تقدمه المصادر. لقد الحظت اىل أي  أوالً  فكرت
ور السياسة يهيمن عىل كل األبحاث المعاصرة درجة مح

إن  نقول تجعلنا لدرجة القديمة فريقيةاإلالمتعلقة ابلشخصيات 
السيايس يخنق األبحاث مما يدعونا لتغيري المقاربة  المحور 

 المذكورة الوحيدة فريقيةاإل. نالحظ أن الشخصيات مستقبالً 
 أن نتعرف عليها من خالل  ويمكننا سياسية شخصيات هي

قل من خالل التماثيل. األصداء األخرى اليت أالنقود وبصفة 
وصلتنا هي لشخصيات دينية أو أدبية تعود خاصة للفرتة 

الدراسات البيوغرافية رهينة  ن إفالوسيطة واحلديثة. كذلك 
احلدث  وخاصةً  حداثاألمعطيات المصادر األدبية اليت تبجل 

 اثقافيً  نموقع نأالسيايس ابمتياز. كل هذه المعطيات تخولنا 
ا بخصوص فهم كثريً  تقدمنا ال لكن المذكورين األشخاص

و األسماء اليت يحملونها. كذلك يف أالمعين الذي يكشفه االسم 
نا ابللغة الالتينية  وصلت القدامى فارقةجل احلاالت فان أسماء األ

ا ا جدً ثم ابليونانية ثم ابللغة البونية أو البونية اجلديدة ونادرً 
 مرتومنا فريقيإ شخص أي يكن لم ذاإا للوبية. غالبً ابللغة ا
ا من اسمه وابلطبع جزءً  الإ نفهم ال فإننا ثالثية تسمية ويحمل

سم العائيل أو االسم اال يمثل كان نإنحن عاجزون عىل معرفة 
 ا يعكس خطة معينة كما هو احلال مثالً الشخيص أو لقبً 

راسة معىن ابلنسبة للملك ماسينيسا. هذا البحث المخصص لد
  .اللبس هذا تبيان سيحاول القديمة فريقيةاإلاألسماء 

أول مسألة تتعلق بتحوير التسميات فعندما نتعرض لدراسة 
ا يف لغات غري لغاتها هذه األسماء نالحظ أنها وصلت لنا غالبً 

األصلية لذلك وقع تغيريها وحىت تحريفها سواء كانت المصادر 
 فريقيةاإلاألسماء تفكيك ابلفعل يمثل  أدبية أو نقائشية. 

. يةفريقإ الشمال التسميات لدراسة مركزية مهمة أول القديمة
 نأ يمكنها هامة ثنوجرافيةا  ألداة تفطنا المشكل هذا حلل

غيري أسماء األشخاص من  ت كيفية عىل إضافية فكرة تعطينا
 أسماء تفكيك يف ينرينا أن عىل قادر ملف لنا. أخرى ىلإثقافة 

 الزمن خالل النطق يف تحريف ىلإ تتعرض اليت األشخاص

يف المرور من ثقافة ألخرى. هذا الملف يتعلق أبسماء  وخاصةً 
العرب يف الثقافة اإلسالمية بإسبانيا الذين وردوا يف المصادر 

 ابسم تتعلق شهرة األكرث األمثلة. سبانيةاإلاألوروبية وخاصة 
 .)٩("رشد ابن" و" سينا ابن" وهما" أفريواس" و" أفيسان"

نرثوبولوجية أخرى تمكننا من فهم الكيفية اليت  ٳلنا أداة 
 ىلإتغريت بها أسماء األشخاص من ثقافة ألخرى. لننظر 

نسوق  ن أ يمكن. ابلفرنسية منطوقة احلالية فريقيةاإل األسماء
 كرة العيب نهماإا مثالني طريفني لكنهما يف رأيي مهمني جدً 

ا للغة الفرنسية مفيدً اسميهما اب تحوير  ويعترب أفارقة قدم
 الإ"أوكوشا" وهو ليس  اسمه األول. دراستنا طارإا يف منهجيً 
  ا السم "عكاشة". ابلطبع هذا اسم ذو طابع عريب.تحريفً 

الثاين هو "أموكايش" وهو عىل األرجح تحريف السم  االسم
"أبو قيس" أو "أبو قيص" وهو اسم عريب بدون شك. رغم أن 

نعتقد أن نفس الظاهرة تكررت ويمكن التارييخ مختلف  اإلطار 
فأن هاذين الملفني لهما دور  اعتقادي يف ا. أن نأخذ منها درًس 

منهيج ال أبس به بخصوص طريقة رؤية تغري أسماء األشخاص 
ا يف األفارقة القدامى يف المصادر الالتينية واليونانية والحقً 

  مصادر اإلسالمية اليت أخذت عنها.ال
 ألسماء شتقاقيةادراسة  هذا البحث سينكب عىل 

ا لمحدودية نظرً  لكن القديمة الفرتة خالل األفارقة األشخاص
 القديمة فريقيةالدراسة سنكتفي ببعض األسماء اإل إطار 

األخرى. تتمثل طرافة هذا  األسماء قراءة خاللها من ونجاول
 قديمة فريقيةإالبحث يف فحص التقارب بني أسماء شخصيات 

ا كخطوة أولية هذه الدراسة لن سلفً  بينا كما. عربية أسماء مع
التاريخية للمالحظات اليت ستتوقف  االعتباراتتدخل يف ملف 

عندها. ستسعى هذه الدراسة فقط للتأكد من صحة المعطيات 
ا من خالل عدد واسع من األمثلة وتفحص صلب لها وأخريً 

ستقدم توصيات منهجية لمواصلة هذا البحث. األسماء اليت 
ا سرنتبها وفق محاور مدلوالتها. األسماء المدروسة سنتناوله

يف هذا البحث تتعلق بمحاور ثالث. األسماء اليت لها عالقة 
واألسماء اليت لها عالقة ابألنبياء واألسماء الممزية  ابآللهة

 للثقافة العربية.

ء لها عالقة أوالً:     باآللهةأس
  ايربس -هيارابس-١/١

رقة القدامى اليت نعتقد أن لها األول من أسماء األفا االسم
 االسم. هذا )١٠(هو "هيارابس" أو "ايربس" اآللهةعالقة أبسماء 

الذي هو من أصل لويب مؤكد حمله شخصان تعرفنا عيهما من 
 ألن خالل المصادر األدبية. الشخص األول يكاد يكون أسطوراًي 
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له عالقة بقصة تأسيس قرطاج من طرف الفينيقيني. هذا 
ا أمري نوميدي يرجع للقرن األول قبل الميالد. ه أيضً االسم حمل

 اليت هي" هياربس" السم الصيغة هذه أن ىلإيجب التنبيه 
تحريف   أنها أعتقد أنا. والالتينية اليونانية المصادر لنا أرودتها

ابس". حرف -للتسمية اللوبية. التأويل األرجح للتسمية هو "عيار
 الثانية الصيغة ويف الهاء حرف ىلإالصيغ  إحدى العني تحول يف 

 المواليد عن المسؤول هو" ابس" لهإال. االسما من كليً  سقط
 ابس لهاإل. يعين أن هذا الشخص )١١(القديمة احلضارات عديد يف
  دته. وال عند رعاه الذي هو

  أنطلة-١/٢
خر حمله األفارقة خالل آالمصادر األدبية تعرفنا عىل اسم 

ؤكد أنه منترش يف الفرتات الفرتة البزينطية لكن من الم
السابقة. هذا االسم كما ورد يف المصادر هو "أنطالس" أو 

من الناحية الصوتية هذا االسم ينطبق . نالحظ أنه )١٢("أنطلة"
. )١٣(ا لدى العرب القدامى هو اسم "حنظلة"سم منترش جدً امع 

-ابلنسبة لمدلول هذا االسم فعىل األرجح أنه يف األصل "صان
  الله". - الصائن" مقلوبة والمقصود بها "ظل-ظلظل" وهي "

 يوغرطة-١/٣
تمدنا المصادر األدبية بشخص اسمه "جوغرطة" أو 

 ضد بمواجهته شتهرٳ. هو أحد الملوك النوميددين و)١٤("يوغرطة"

 ١٠٤ سنة نتهتاومان يف حرب تستمت بسمه "حرب يوغرطة" الر 

 تناول ذيال القالئل اللوبيني أحد نهإ. بمقتله الميالد قبل

 هذا نإفاسمه ابلتفسري. لكن رغم هذه المحاوالت  الباحثون 

 بني من أن الباحثني أحد يرى. التوضيح ىلإ يحتاج مازال التأويل
- ڤاع-الرجل صيغة "يو هذا السم تكون أن يمكن اليت القراءات

. هذا )١٥(نه يتجاوزهم"أهذه العبارة " إن معىن تن" ويقول 
الرببرية احلالية وهو خطأ منهيج.  التفسري يستند عىل اللغة 

سم يجب أن يكون حسب حقل داليل قديم. اسم تأويل هذا اال
هذا الرجل وصلنا ابلغة اليونانية "يوڤاعنت". نعتقد أن التأويل 
األقرب للواقع لهذا االسم يكشف عالقته أبسماء االلهة. نقرتح  

 صان"- ڤاع- تأويله كالتايل. "يوڤاعنت" هي تحريف لكلمة "ايه

 الرأي وهو" كثريا صانه ايه" أو" صانه الكبري ايه" ماٳوهي تعين 
 سكان عقيدة حول حضارية داللة التسمية لهذه ابلطبع. األرجح
ن لهذا االسم له الممك خراآل التأويل. القدامى افريقيا شمال

  عالقة ابألنبياء سنقدمه يف الفصل اخلاص به. 

  
  

ء لها عالقة باألنبياء ثانيًا:    أس
 يوغرطة-٢/١

 لقد قدمنا يف فصل األسماء اليت لها عالقة اباللهة تأويالً 
. هناك تأوالت أخرى ممكنة )١٦(لتسمية "يوغرطة" أو "جوڤعطة"

دم  آلهذا االسم تبني عالقته أبسماء األنبياء وابسم النيب 

 نٲا. هناك تأويالن ممكنان لهذا االسم. التأويل األول تحديدً 
بارة "صخر عايت". القراءة الثانية سم هو تحريف لعاال هذا

المحتملة لهذا االسم أنه تحريف لعبارة "صخر اجلنة". كال 
دم. آا يف األوساط الرشقية وهي تشري للنيب العبارتني رائجة جدً 

  العقائدي لألفارقة القدامى. االنتماءهذه التسمة تكسف 
  ماسينيسا-٢/٢

"ماسينيسا" أو لنا المصادر األدبية ابسم  احتفظت
. يبدو أن هذا االسم رائج يف األوساط )١٧("ماسينيسان"

 ٢٤٠سم عاش بني اال بهذا األول الشخص. القديمة فريقيةٳال
قبل الميالد صار ملك  ٢٠٣قبل الميالد ويف سنة  ١٤٨و

الماسيليني ابعرتاف من السلطة الرومانية. الشخص الثاين بهذا 
هناك عدة تأويالت ممكنة لهذا قبل الميالد.  ٤٦االسم ولد سنة 

االسم بعضها له عالقة أبسماء األنبياء وبعضها له عالقة 
ابلتسميات العربية. لقد تناولت دراسات سابقة تفسري هذا 
االسم لكن لم تربطه أبي تأثري ثقايف. سنحاول تقديم تفاسري 

 نأأخرى ممكنة لهذا االسم. التأويل األول لهذا االسم يمكن 
صانه". كما -ادم-" والمقصود بها "النيبصان- صان-ماس" يكون

 هناك". صانه- نوح- صان- ماس" التسمية هذه تكون نأيكمن 
سم تعكس دوره السيايس سنقدمها يف اال لهذا أخرى تأويالت

  ليت لها عالقة ابلثقافة العربية.ابب التسميات ا
  شاشونك-٢/٣

سم من أسماء الملوك اللوبيني القدامى يعكس الدينا 
ا. وصلنا هذا ة األفارقة القدامى ابألنبياء وابلنيب نوح تحديدً عالق

- جاش" الٳ. هذه التسمية ليست )١٨(االسم بصيغة "شاشونك"
ا من هذا االسم هو "النجايش" سم قريب جدً ا لنا". نوح-الصائن

ملك احلبشة. هذه التسمية لها دليل حضاري هام حول األفارقة 
  القدامى. 

  عتبان-٢/٤
ر ثقائشية لوبية اسم شخص من المهم أعطتنا مصاد

دراسته. عىل واجهة معلم جنائزي بمدينة دڤة ابلبالد التونسية  
. سنقرتح قراءات ممكنة لهذا )١٩(توجد نقيشة تذكر اسم "عتبان"

االسم. القراءة األوىل اليت نميل لها أن هذا االسم هو 
. لدى العرب القدامي حرف الميم يتحول بكل يرس )٢٠("عثمان"
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حلرف الباء. اسم عثمان رائج يف الفرتة اإلسالمية لكنه يف 
الواقع اسم عريب قديم. التأويل الثاين الممكن أن هذا االسم 

. أما ابلنسبة لتأويل هذا االسم فمن المحتمل أن )٢١(هو "عتبة"
  من" وقع تحريفها.-يكون عبارة "هود

  سبتيميوس-٢/٥
"سبتييوس". أعطتنا المصادر األدبية إشارة لشخص اسمه 

ميالدية يف مدينة لبدة  ٢١١وتويف سنة  ١٤٦ولد هذا الرجل سنة 
 فريقياإل االنتماء. ٢١١ إىل ١٩٣ سنة من مرباطوراإ. صار )٢٢(بليبيا
ه. هناك عدة تأويالت السمه. التأويل علي غبار ال الشخص لهذا

خر أهود". هناك تأويل - األب-اسمه "يعين "سبط ن أاألول هو 
السم إشارة عددية سنقدمه يف األسماء العربية يرى يف هذا ا

  الطابع.
  سالوستوس-٢/٦

. فريقيإلنا المصادر ابسم كاتب مشهور من أصل  احتفظت
اسم هذا الرجل يف المصادر الالتينية بصيغة  وصلنا

 هذه". هود-اجلد-ظل" الإ. هذا االسم ليس )٢٣("سالوستوس"
 لهذا أخرى يلتأو إمكانية هناك. فيها جدال ال عربية تسمية

  اسم لها عالقة ابألرقام سنوردها الحقً اال
  يواب -٢/٧

اسم "يواب"   نجد  الرائجة القديمة فريقيةإالمن بني األسماء 
كما قدمته لنا المصادر األدبية. لنا عدد من الملوك النوميديني 

قبل الميالد. أحد أوالده  ٨٥بهذا االسم. يواب األول ولد سنة 

اسم  الٳ. هذا االسم ليس )٢٤(الثاين مي يوابحمل اسمه وُس 

 فريقيٳالنيب "أيوب". هذه إشارة إضافية عىل للرتابط الثقايف ال
  . اإلسالم قبل العريب ابلعالم

ء عربيةثالثًا:    أس
  أرابيون-٣/١

. هذا الشخص هو )٢٥(هام هو "أرابيون" أفريقي لدينا اسم 
ابلطبع  قبل الميالد.  ٤١و ٤٥ملك نوميدي. حكم بني سنة  أخر 

تأويل هذا االسم واضح جدا. هذا االسم هو "عريب". هذه 

 نتماءٳالتسمية تعكس األصل العريق للشخص كما تكشف 
بني سكان شمال  االجتماعية وأهميتهم اللوبيني من كبري جزء

  . القدامى فريقياٳ
  كوغيب-٣/٢

لقد أرشدتنا المصادر األدبية اليونانية والالتينية عىل اسم 

. لهذا االسم )٢٦(اسم "كوغيب" نهٳألفارقة القدامى. من أسماء ا

سم اال هذا يكون نٲتأويالن ممكنان. التأويل األول هو 

"كعيب" وهو اسم عريب أصيل ورائج. التأويل الثاين األقل 
  كذلك اسم عريب.  أن يكون هذا االسم "غريب". وهو احتماالً 
  أبواليوس-٣/٣

 تسميات القديمة فريقيةٳلنا من بني التسميات الشمال 
سم اال". أبوفالن" بصيغة تتمزي التسميات هذه. أصيلة عربية

األول من هذه المجموعة هو لشخص أوردته المصادر األدبية 
. نعتقد أن هذه الصيغة هي نتيجة تحريف )٢٧(بصيغة "أباليوس"

 ١٢٣المصادر اليت ذكرت لنا هذا االسم. هذا الرجل ولد سنة 
غري بعيد عن مدينة سوق أهراس احلالية ميالدي يف مدينة مادور 

ابلقطر اجلزائري. هو رجل فكر وكاتب مشهور. اسم "أبواليوس" 

 الطريقة هذه". ليث أبو" الٳالذي ورد لنا بصيغة التينية ليس 
مية األسخاص "أبوفالن" هي تقليد عريب. أما ابلنسبة تس يف

 السم "ليث" فمن الرائج أنه يعين األسد.    
  بوكوس-٣/٤

من هذا الصنف. لنا إشارة نقائشية بونية حول  أخر لنا اسم 
هذا االسم بصيعة "بكش" كما لنا إشارة من المصادر األدبية 

. لنا صدى لهذه التسمية )٢٨(لهذا االسم بصيغة "بوكوس"
قبل الميالد. الثاين  ٨٠و ١١٠لشخصني. األول عاش بني سنة 

األول.  عاش يف زمن يوليوس قيصر وهو عىل األرجح حفيد 

اسم "أبو  الٳابلنسبة لتأويل هذا االسم فهو عىل األرجح ليس 
  يس". وهو اسم عريب ال غبار عليه.ق

  بوڤود-٣/٥

 خالل  من وصلنا قديم فريقيٳلدينا إشارات حول اسم 

. يبدو أنه )٢٩(اسم "بوڤود" أو "بوڤوس" نهٳالنقائش والمصادر. 

سم اال بهذا تسمى. فريقيةٳهذا االسم رائج يف األوساط ال
قبل الميالد.  ٨٠ملكان موريطانيان. األول حكم حوايل سنة 

قبل الميالد. وصلنا هذا االسم بصيغ  ٣٨و ٤٩الثاين حكم بني 
مختلفة. الصيغة البونية احلدثية وهي األكرث وثوقا "بڤت" أو 
"بوڤود". الصيغة اليونانية "بوڤواس". الصيغة الالتينية 

الواقع كل هذه الصيغ تعكس "بوڤوس" أو "بوقوديس". يف 
  اسما واحدا هو "أبو جود" وهو اسم عريب أصيل بال منازع. 

  ڤاودا-٣/٦

 للماسيليني ملكا كان قديم فريقٳخر أوصلنا اسم لرجل 
ا من يوغرطة. وصلنا اسمه عن طريق شواهد نقائشية وقريبً 

 الٳ. هذا االسم ليس )٣٠(اسم "ڤاودا" نهٳومصدرية التينية. 
  اسم عريب بال منازع. هو الذي" جودة" أو" جود"
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  غااي-٣/٧

. القدامى فريقياٳمن أسماء كبار رجال شمال  أخر لنا اسم 

اسمه ابللغة  وصلنا. ماسينيسا وأب الماسيليني ملك نهٳ
. كما وصل يف مصدر يوناين بصيغة )٣١(ي"-ي- البونية بصيغة "غ

"غيث" "غاية". يمكننا تأويل هذا االسم بطرقتني. األوىل هي 
  سم عريب أصيل. اوالثانية هي "غاية" وكالهما 

  ماسينيسا-٣/٨
سم ماسينيسا من بني التأويالت اليت يمكن أن نقدمها ال

صائن" والمقصود بها الملك الشيخ ابعتباره -أنه يعين "مسن
. رغم ضعف هذا )٣٢(الملك المؤسس للعائلة الملكية النوميدية

  التأويل لكننا نسوقه. 
  سسبتيميو-٣/٩

من بني التأويالت اليت يمكن أن نقدمها لتسمية 
. لعله يشري لليوم )٣٣("سبتيميوس" أنه يعكس الرقم سبعة

الذي ولد فيه. احلضارات المختلفة سمت األطفال ابسم اليوم 
يوم العبادة فنجد لدى اليهود تسمية  الذي ولدت فيه وخاصةً 

"سبيت" نسبة ليوم السبت ونجد لدى المسيحيني تسمية 
ونجد لدى العرب تسمية "جمعة". ، "دومينيك" نسبة ليوم األحد

  ل ضعيف لهذا االسم لكننا نذكره. هذا تأوي 
  سالوستوس -٣/١٠

من بني التأويالت اليت يمكن أن نقدمها لتسمية 
. رغم ضعف هذا التأويل )٣٤("سالوستوس" أنها تعين "ثالثة"

  نحتفظ به مؤقتا يف انتظار مزيد البحث. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َةٌ  ِ   َخا

 فريقيةاإللقد وصلنا لنهاية بحثنا األويل حول التسميات 
 فحص محاولتها يف الدراسة هذه طرافة تتمثل. القديمة
وأسماء عربية.   قديمة فريقيةإ شخصيات أسماء بني التقارب

 يف مجددة فريقيةاإلهذه الدراسة حول التسميات  ّد عَ تُ 
 الإ جيد بشكل الدراسة هذه تتواصل أن يمكنها ال. مقاربتها

عىل أدوات بحث متطورة تعتمد عىل مادة متنوعة  ابالستناد 
مثل المصادر األدبية والنقائشية. كذلك الفرتة المدروسة يجب 
أن تشمل كامل الفرتة القديمة دون أت تتوقف عند الفرتة 

  ا الدراسات احلالية.الرومانية كما تفعل ذلك غالبً 
لتعمق ابنفتاحها عىل عدد أكرب هذه الدراسة قابلة لمزيد ا

من التسميات. كما يمكنها أن تنكب عىل تسمية القبائل 
 مع تقاربها إمكانية وتتفحص القديمة فريقيةإالشمال 
ىل أي مدى تسمية "ريبو" أو إ كمثال عربية قبائل تسميات

ا يمكن أن يكون لها صلة ابسم قبيلة "ليبو" و "لوبيني" الحقً 
. ذلك غري ىلإ"موريني" أو "نوميديني" عربية. كذلك تسمية "

 نٳال يف بدايتها. عىل كل فإ ليست الدراسة هذه أن نعتقد
ا وأخرى جديدة تسمح لنا ابلتفكري ا أثرية مكتشفة سابقً حججً 

القديم  اإلفريقي بقوة أبن عالقات كانت موجودة بني العالم 
 التسميات حول الدراسة هذه نإفوالثقافة العربية. لذلك 

 الثقافية الهوية بدراسة يرس بكل ترتبط أن يمكن فريقيةاإل
 فهم سبيل يف والدينية العرقية بفصولها القديمة فريقيةاإل

  .القدامى فريقياإحسن لسكان شمال أ
المعطيات اليت توصلت لها هذه الدراسة تدفعنا لتعميق 

تنضيج األسئلة ابالنكباب عىل فهم سببيات   التقيص وخاصةً 
ا أكرث. هذه ا وقتً الحظناها مما يتطلب طبعً المعطيات اليت 

الدراسة لها عالقة بملف يشغلنا منذ فرتة وهو ملف الهوية 
القديمة. نعتقد بكل تواضع أننا بهذا العمل قدمنا  اإلفريقية

  ضاءة جديدة حول هذا المبحث.إ
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  :الَهواِمُش 
ية ملا بعد الدكتوراه اخرتت الرتك )١( يز يف إطار أبحا األكاد

ة وخاصًة  ل إفريقية القد عىل دراسة الثقافة الش
 .   الفصل اللو النوميدي والفينيقي البو

كوسموغونيا أتروريو ولوبيو نجيم، كوسموغونيا: ع، نجيم،  )٢(
 ٢٢-٢٠، قسنطينة وبونية، امللتقى الدويل حول ماسينيسا

  . ١٣٦-١١٧، صفحة ٢٠١٥، نرش يف ٢٠١٤سبتمرب 
جرد القبائل االفريقية للفرتة يزانج، ديزانج، جرد: ي. د )٣(

ة الكالسيكية غرب النيل  ١٥. الصفحة ١٩٦٢، داكار، القد
  . ٣٣و

، أنطالس، املوسوعة الرببريةكامبس، أنطالس: ج، كامبس،  )٤(
. (صفحة ٧٠٨-٧٠٦، الصفحات ١٩٨٨بروفنس، -أن-، أكس٥الجزء 
٧٠٦ .(  

، يةاملوسوعة الرببرشاريل، كوريب: ج. ل. شاريل، كوريب،  )٥(
. ٢١١٠-٢١٠٤، الصفحات ١٩٩٤بروفنس، -أن-، أكس١٤الجزء 

  ). ٢١٠٤(صفحة 
  وما يليها. ١١٧نجيم، كوسموغونيا، الصفحة  )٦(
: ه، تسمياتدوفال، -عىل سبيل الذكر ال الحرص انظر: بفلوم )٧(

ل امللتقى التسميات الالتينيةن، دوفال، -ج، بفلوم ، أع
  .١٩٧٧، نرش يف ١٩٧٥أكتوبر  ١٥-١٣الدويل، باريس 

، الجزء املوسوعة الرببريةكامبس، تحذير: ج. كامبس، تحذير،  )٨(
  ما يليها. ٧، الصفحة ١٩٨٩بروفنس، -أن-، أكس١

، شمس الله ترشق عىل الغربهونك، الله: س، هونك،  )٩(
  . ١٥. الصفحة ١٩٩٧باريس، 

، املوسوعة الرببريةكامبس، ياربس: ج. كامبس، ياربس،  )١٠(
. ٣٤٥٦-٣٤٥٥الصفحات ، ٢٠٠٠بروفنس، -أن-، أكس٢٢الجزء 

  ). ٣٤٥٥(الصفحة 
قاموس الحضارة هارماري، باس: أ، هارماري، باس،  )١١(

. ٧٠-٦٩، الصفحات ١٩٩٢بروكسال -، باريسالفينيقية والبونية
  ). ٦٩(الصفحة 

  . ٧٠٦، صفحة أنطالسكامبس،  )١٢(
جزء، لبنان،  ١٨، لسان العربابن منظور، لسان: ابن منظور،   )١٣(

  . ١١٣. الصفحة ١٩٩٧
س. شاكر، يوغرطة، -شاكر، يوغرطة: ج. كامبس-كامبس )١٤(

، ٢٠٠٤بروفنس، -أن-، أكس٢٦، الجزء املوسوعة الرببرية
  ). ٣٩٧٥. (صفحة ٣٩٧٦-٣٩٧٥الصفحات 

املوسوعة شاكر، تنويه: تنويه لغوي حول اسم يوغرطة،   )١٥(
- ٣٩٧٧بروفنس، الصفحات -أن-، أكس٢٦، الجزء الرببرية
٣٩٧٧. (٣٩٧٩ .(  

  .٣٩٧٥صفحة  ،يوغرطةشاكر، -كامبس  )١٦(
، ماسينيسا: م. دوبويسون-دوبويسون  )١٧( أ.  -ليبنس

، ماسينيسا،  ، قاموس الحضارة الفينيقية و البونيةليبنس
  ). ٢٧٨-٢٧٧. (صفحة ٢٧٩-٢٧٧، صفحة ١٩٩٢بروكسال، -باريس

، ليبيا،   )١٨( ، ليبيا: ٳ، ليبنس قاموس الحضارة ليبنس
-١٥٩فحات ، الص١٩٩٢بروكسال -باريس الفينيقية والبونية،

  ). ١٥٩. (صفحة ١٦٠
، ٧، الجزء املوسوعة الرببريةكامبس، أتبان: ج. كامبس، أتبان،  )١٩(

  ). ١٠٠٨. (صفحة ١٠١١-١٠٠٨، الصفحات ١٩٨٩بروفنس، -أن-أكس
  . ٣٩، صفحة ٩، الجزء لسانابن منظور،   )٢٠(

  . ٣١، صفحة ٩، الجزء لسانابن منظور،  )٢١(
انسبتيم سيفا، سبتيم سيفار: أ. الروند، الروند  )٢٢( ، ر وس

، ١٩٨٥-١٩٨٣نرشية املجتمع الوطني ملجمعي فرنسا، 
  ). ٥٩. (صفحة ٧٠-٥٩الصفحات 

، سالوستوسب،روبان، -روبان، سالوسوت: ر، سيم-سيم  )٢٣(
-٣، الصفحات ٢٨٢الحوليات األدبية لجامعة بوزانسان، عدد 

  ). ٣. (صفحة ٣٢٧
ترانوي، يوبا، -ترانوي، يوبا: م. كولتالو-كولتالو  )٢٤(

، ٢٠٠٣بروفنس، -أن-، أكس٢٥، الجزء وعة الرببريةاملوس
  ). ٣٩١٤. (صفحة ٣٩١٨-٣٩١٤الصفحات 

، ٲرابيون،   )٢٥( ، أرابيون: ٳ، ليبنس قاموس الحضارة ليبنس
. ٣٥، صفحة ١٩٩٢ربوكسال، -، باريسالفينيقية والبونية

  ). ٣٥(صفحة 
  . ٢١٠٤، كوريبشاريل،   )٢٦(
، الجزء الرببريةاملوسوعة ساب، أبويل: ج. ب. ساب، أبويل،   )٢٧(

  ). ٨٢٠. (صفحة ٨٢٧-٨٢٠، الصفحات ١٩٨٩بروفنس، -أن-، أكس٦
، بوكوس: م. دوبويسون-دوبويسون  )٢٨( أ.  -ليبنس

 ، - ، باريسقاموس الحضارة الفينيقية والبونيةليبنس
  ). ١٥٤٤. (صفحة ٧٥، صفحة ١٩٩٢بروكسال، 

، بوڤود: م. دوبويسون-دوبيوسون  )٢٩( أ. ليبنس  -ليبنس
- ، باريسقاموس الحضارة الفينيقية والبونية، ، بوڤود

  .٧٥، صفحة ١٩٩٢بروكسال، 
، الجزء املوسوعة الرببريةكامبس، ڤاودا: ج. كامبس، غاية،  )٣٠(

  ). ٢٩٩٥. (صفحة ٢٩٩٦-٢٩٩٥بروفنس، الصفحات -أن-، أكس٢٠
، ١٩، الجزء املوسوعة الرببريةكامبس، غايا: ج. كامبس، غايا،   )٣١(

  ). ٢٩٥٤. (٢٩٥٥-٢٩٥٤فحات ، الص١٩٩٨بروفنس، -أن-أكس
، -دوبويسون  )٣٢(   . ٢٧٧، صفحة ماسينيساليبنس
  . ٥٩، صفحة سبتيم سيفار، الروند )٣٣(
  . ٣، صفحة سالوستروبان، -سيم  )٣٤(

  
  
  
  
  


