
ا طر اآ  ت١٨  درا   

٤٢٧ 

  

  والنقوش الالتینیةعلى ضوء المصادر  المغرب القدیم قبائل البوار في

  جھیدة مھنتل .د

  

  :الملخص

 ،یرة التي عرفت في الفترة القدیمةربیة الكبامن القبائل المغ) Bavares(یعتبر البوار
، د ذكرتھم المصادر في فترة متأخرةموریطانیا القیصریة ،وقو باألخص في مقاطعة 

و لم یذكرھم من قبل الكاتب الروماني بلین في حدیثھ عن .نحو القرن الرابع میالدي 
ویعود الفضل للنقوش الالتینیة  التي اكتشفت في عدة .التاریخ  الطبیعي إلفریقیا 

نظر فیما قیل من قبل  حول ھذه  ال  إعادةمناطق اغلبھا بالجزائر في التعریف بھم و 
في  القبائل خصوصا بعد االكتشاف العفوي من طرف احد سكان منطقة البیض

. أعادت الترتیب الكرونولوجي السابق  ةلكتابة جدید) غرب الجزائر–جنوب(٢٠١٤
یمكننا تأكید الوجود القوي لھذه القبائل  والنقوش خاصةھذه المصادر  وعلى ضوء

  .الرومانيحتالل لال وتصدیھا الكبیر

 :ت المفتاحیةالكلما

تاخرة، نصوص ادبیة، موریطانیا القیصریة، فترة م قدیمة، مغاربیة، ،قبائل، بوار
  .رومان ،مقاومة ،نقوش، البیض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ٢معھد اآلثار جامعة الجزائرالتعلیم العالي ب أستاذة/djahidameh@gmail.com   
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٤٢٨ 

  مقدمة

روما فیھا  تدریجیة، استعملت القدیم بصفةجاء االحتالل الروماني لبالد المغرب  لقد
البدایة حنكتھا السیاسیة أكثر في استمالة الملوك النومیدیین الذین لعبوا دورا  في

ما یعرف بالحروب  وھو )م.الثاني ق القرن(حروب روما مع قرطاجة  فيمحوریا 
و التي أكدت وجود سلطة و دولة نومیدیة قویة ضعفت بعد موت اكبر ملوكھا ،البونیة 

ثورات لروما في شكل  أنھا تصدت إال .م .ق ١٤٨الملك  ماسینیسا في سنة وھو
 األولالقرن ( و القائد تاكفاریناس  )م.ق ١٠٤- ١١٨(الملك یوغرطةثورة  اشھرھا
 المغاربیة، كقبائلجانب ثورات قامت بھا مختلف القبائل  إلى .و غیرھم )میالدي

   .الجاتول 

او ما یعرف عند المؤرخین  القرن الثالث نھایة اشتدت حدة ھذه الثورات خاصة في
ھي الفترة التي  األصعدة وا عرفتھ من توترات كثیرة على كل مبأزمة القرن الثالث ل

المغاربیة اكبر القبائل  بین البوار التي تعتبر منثورات قبائل  أولى تزامنت و ظھور
النقوش و ) القرن الرابع(ذكرتھم في فترة متأخرة  االتاریخیة التي تؤكده النصوص كما

و یعتبر الباحث الفرنسي كامبس . المكتشفة خاصة في مقاطعة موریطانیا القیصریة 
)Camps .G (المداخلة على النقاط التالیة وتشمل. الموضوعھذا الباحثین حول   أھم  

  التاریخیةالبوار في المصادر  قبائل-١

  البوار من خالل النقوش  قبائل-  ٢

   قبائل البوار أصل-٣

  )حوصلة(البوار ثورات  – ٤

  :البوار في المصادر األدبیة قبائل - ١

 أیضاما یعرف  المتأخرة، أوذكر قبائل البوار في وثائق الفترة الرومانیة  لقد جاء
لكاتب الروماني ل - Cosmographia  -یعتبر كتاب . الثاني اإلمبراطوريبالعھد 

 یحتوي على ألنھ، في ھذه الفترة  اثنوجرافیةوثیقة  أھم -L.Honorius  -اونوریوس
  .معلومات دقیقة

واحد و في رسالتھ حول الموریین ) Y.Moderan(مودرنالباحث  أحصىو لقد  
المغرب بعد نزع األسماء التي ا درجت  بالخطأ في ،ونوریوس اعشرین قبیلة ذكرھا 

  - و تأتي قبائل المرمیدى .الغرب  إلىمن الشرق  ھذه القبائل ترتیب بإتباع ،القدیم
Marmaridae -  البوار أما...  األولىفي المرتبة-  Bavares -  ففي المرتبة الثامنة

    ١عشر

                                                           
1
- Moderan.Y,Les Maures et l’Afrique romaine(IV-VII siècle),Ecole française de 

Rome,2003,p154 
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٤٢٩ 

من كتاب اونوریویس تواجدھم مع قبائل البقوات على طرفي نھر الملویة  وتحدد فقرة
  ٢:موریطانیا من مقاطعةجزء  تحیط أقصىغنیة  فوق أراضي

 Fluvius Malva nascitur sub insulas Fortunatas circuiens 
extremam partem Mauretaniae, intrcludens inter Barbares et 
Bacuates  ٢(Riese,Geographi latini,1878,) 

الذي یحصي   -  liber Generationis  -  األجیال كتاب ذكرت ھذه القبائل فيكما 
  ٣:الغرب نحوالجنوب باالتجاه من الشرق  إلى لالشماعدد الشعوب القدیمة من 

gentes autem quae suas habent sunt :Mauri Bacuates et 
Mssena,Gaetuli,Afri qui et Barbares ٣(liber Generationis,1892) 

البقوات و قبائل  لھذا النص ،فان )  M.Benabou( بنابو  أعطاهالذي  وحسب الشرح
المازكاس  قبائلالبوار وقبائل  أما،الجاتول موجودون في الغرب  قبائلالمكنیت وقبائل 

   ٤. في الشرقفالجرامنت  قبائلو

البقوات في  قبائلالمازكاس و قبائل بین) liste de Verone(فیرونوتحددھم قائمة 
  ٥:الجزء الغربي لموریطانیا القیصریة

item gentes quae in Mauretania sunt Mauri gentiani,Mauri 
Mazices Mauri barbares Mauri Bacuates٥ (Riese,geographi 
latini,1878,) 

 Daveresف الدال فیكتب اسمھم بحر) Ammien Marcellin( اما امیان مرسوالن
 ٦   المازكاس قبائل و یذكرھم بجوار

البوار حسب الكثیر من قبائل  إلى أشارتالمصادر التي  أھممن بین  ویبقى اونوریوس
 أكدتقبائل البوار في المنطقة الشرقیة كما  یذكر ھذا الكاتبان لم  الباحثین، و

ان اھتمامھ كان یخص فقط المنطقة التي  إلىفذلك راجع ربما  النقوش،وجودھم 
ھذه  إلیھاالتي وصلت  الشھرةانھ حدد تصنیفھ حسب درجة  أي. توترات شدیدةعرفت 

التي اندلعت في النصف الثاني من  ثوراتفي الالقبائل من خالل مشاركتھا الممیزة 
  ٧القرن الرابع
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  البوار في المصادر األثریة قبائل- ٢

الجھة الجنوبیة (البیض لناقشة جدیدة في منطقة  )٢٠١٤((بعد االكتشاف االخیر
تشیر  كتابة وھي المنطقة،بطریقة عفویة من طرف احد سكان  )الغربیة للجزائر

كرونولوجیا، ترتیب النقوش  إعادةمن الضروري  أصبح ،قبائل البوار إلىصراحة 
  لھم على ضوء القراءة التي قام بھا أثریة إشارة أقدم اآلنناقشة البیض تعتبر  الن

  ٨. ى الناقشةعل االطالعمن استطاع  أولالذي كان  سلیم يریسد

 
IOVI OPTIM (O) MAX (IMO)                 
ET  DIS  FAUTORIB(US) 
VOTUM 
C(AIUS)  OCTAVIUS  PUDENS 
PROC (URATORI) SEVERI  
AUG (USTI)  
BAVARIB (US) CAESIS CAPTIS  
QUE  

                                                           

  ١١العدد ، أثارمجلة   »المكتشفة  بالبیض  األثریةقراءة  و تحلیل للكتابة « دریسي سلیم ،٨-  
    ٣٢- ٢١ص ص ، ٢٠١٤،
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الحامیة قام بھ حاكم  اآللھةو  األعظموبیتار ی إلى اإللھ إھداءعبارة عن  الناقشةفان 
في  - C. Octavius Pudens  - كایوس اكتافیوس بودنس،موریطانیا القیصریة 

یسجل بھ  - Septimus Severus 193.211  -سبتیموس سفیروس  اإلمبراطورعھد 
  .كما تبینھ العبارة األخیرة من نص الكتابة انتصاره على البوار  الذین قتلوا و اسروا

   ٩- Volubilis - )األقصىالمغرب ( ناقشة ولیلي – ٢

I(ovi)[O(ptimo)M(aximo)]/ceterisq(ue)diis( !)d[eabus(que)immor
talibus pro salute et incolumit(ate)]/et victoria 
imp(eratoris)C(aesaris) [M(arci) Aureli 
SeveriAlexandri( ?)PiiFelicis/[A]ug(usti)Q(uintus)Herreni[us3]/v
(ir)e(gregius)pro(urator)eius colloquiium]/[cu]m[ 
Au]relio( ?)[3princ(ipe) gentis Bavarum et Baqua]/tium pa]cis 
firmand[ae gratia habuit aram(que) posuit et 
dedicavit]/[idib(us)sep]tembribus i[mperatore)Alexandro 
Aug(usto)IIAufidio Marcello II co(n)s(ulibus ?)]                                                                                  

تتحدث الكتابة عن معاھدة سلم بین حاكم عسكري ال یظھر اسمھ و بین قائد قبیلة 
 - Quintus Herrenius  -كوینتوس ارینوس  و قام احد النبالء ، البوار و البقوات
لإللھ األعظم جوبیتار و كل اآللھة األبدیة و إلى  بھذه المناسبة  مذبحا بإقامة و إھداء 

 Alexander Severus  -وسسالم و انتصار اإلمبراطور الكسندر سیفر
   التقي و السعید أغسطس - 222.235

قلق روما تجاه ھذه  ) pro légat( الحاكم العسكري  مساعدوجود یرى بنابو في 
     ١٠التوترات 

  - كلمة  واحدة الن قبیلة ھمالبقوات  قبائل و البوار قبائلنفھم من الكتابة ان  أنناكما 
gens - جاءت في حالة المفرد. 

   ١١- Lambeisis  - )شرق الجزائر( ناقشة المبیز   3

I(ovi)O(ptimo)M(aximo)/ceterisq(ue)diis( !)deabusq(ue)immortal
ib(us /C(aius)MacrinusDcianus v(ir)c(arissimus) 
legat(us)/Augg(ustorum) pr(o)pr(aetore)prov(inciarum)Numidae 
et No/rici Bavaribus qui adunatisIIII/regibus in 
prov(inciam)Numidiam in/ruperant primum in 
                                                           
9
 IAM ,edit Gascou et Y.kich,Paris,1982 , n-02-02,00356   

10
 Benabou.M, op.cit, p197 

11
 CIL, tome,VIII ,Berolini,1863 n 02615 
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regione/Millevitana iterato in confi/nio Mauretaniae et Numidi/ae 
tertio Quinquegentaneis/gentilibus Mauretaniae Cae/sariensis 
item gentilibus Fra/xinensibus qui provinciam/Numidiam 

vastabant cap/to famosissimo duce eorum/caesisfugatisque           

 قام بھ حاكم  إھداء ،تتحدث عنتوفرھا لناالمعلومات التي  من حیث أھمیة أكثرتعتبر 
غالیانوس و  اإلمبراطوریننومیدیا كایوس ماكرینیوس دكیانوس في عھد  مقاطعة 

موریطانیا  مقاطعة وقعت على طول حدود أحداث إلىفالریانوس   و ھي تشیر 
وبیتار و كل ی األعظم اإللھ إلى باإلھداءو قام مكرانیوس ،نومیدیا  مقاطعة القیصریة و

تشیر  مثل ما ملوك  أربعت قیادة حالنتصاره على البوار الذین قاموا  ت األبدیة اآللھة
مقاطعة نومیدیا   - inruperant  - بغزو  - adunatis IIII regibus  - العبارة

على حدود  - iterato  -في میلة  ثم من جدید  -premium  -أوالفسحقھم  
 - tertio  -تیاني  و ثالثا الكوانتجنقبائل  انھزام  أیضاالمقاطعتین  و تؤكد الكتابة 

وقتلوا و الذوا  - capto famosissimo  -الذین اسر قائدھم المشھور الفراكسھینسیس
 - caesis fugatisque  -بالفرار

  ١٢م حسب كریستول ٢٥٦- ٢٥٣حدد تاریخ الناقشة بین 

   ١٣- Auzia  - )وسط الجزائر(ناقشة  سور الغزالن – 4

Q(uinto)G]argilioQ(uinti)f(ilio)eq(uiti)R(omano)/[pr]aef(ecto)co
h(ortis)Asturum 
pr(ovinciae)Brit(t)a/[n](n)iaetrib(uno)co(hortis)Hisp(anorum)pr(o
vinciae)Maur(etaniae)Cae(sariensis)/[a]mil(itis)praep(osito)coh(o
rtis)sing(ularium)et 
vex(illationis)/[e]qq(uitum)Mauror(um)interritorio/[A]uziensisipr
aetendentium/dec(urioni)duarum coll(oniarum)Auzien/sis et 
Rusguniensis et pat(rono)/prov(inciae)ob insignem in ci/ves 
amorem etsingula/rem erga patriam adfec/tionem et quod eius 
vir/tute ac vigilantia Fa/raxen rebellis cum sa/tellibus suis 
fuerit/captus et interfectus/ordo col(oniae)Auziensis insidiis 
Bavarum 
de/ceptop(ecunia)f(ecit)d(e)d(icatum)vIIIkal(endas)/[A]priles) 
pr(ovinciae)ccxxI 
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 Christol.M, « Prosopographie de Numidie », Ant.Af, 1976, p, 76 
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 CIL,tome,VIII ,n 09047  
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وتذكر  ،لكوینتوس قرقلیوس مارتیالیس قائد منطقة اوزایا  إھداءالكتابة عبارة عن 
و اسبانیا ثم موریطانیا  یطانیافھو قائد الفرقة العسكریة ببر ،الكتابة مراتبھ المختلفة 

القیصریة حیث كان یشرف على الفرق العسكریة الخاصة بالحرس و فرق الفرسان 
القائد  بأسرالذي قام من قبل   وھو) اوزیا(ھوتشید الكتابة بحبھ لوطن،الموریین 

المجلس قام  .نصبھ لھ البوار - insidiis  -یقع في كمین قبل ان الموري فراكسن 
في سنة  وكان ذلكالخزینة العمومیة للمدینة  بأموال اإلھداءلمدینة اوزیا بھذا  المحلي

   .م ٢٦٠

ھذا  من ناقشة المبیز ،فقد تعارك من قبل  األحداثوتقترب ھذه الناقشة من حیث سیر 
  لتوترات التي جرتامع قبائل البوار و الفركسن ربما في عدة معارك منھا  القائد 

على طول حدود مقاطعتي نومیدیا و موریطانیا القیصریة قبل ان یقع في كمین 
    .١٤البوار

   ١٥ وسط الجزائر نواحي سور الغزالن(ناقشة عین بودیب  ٥

I(ovi )O(ptimo) M(aximo)Gennisque diis[i]mmortalibus 
[vict]oriisque d(ominorum)n(ostrorum) invic[t]orum M(arcus) 
Aur vitalis v(ir) e(gregius) p(raeses) p(rovinciae) 
Maur(etaniae)Caesarien(sis)Ulp(ius)Castus dec(urio) alae 
Thracum ob Barbaros cesos et fusos v(otum) 
s(olvit)(libens)a(nimo)[…]idus A ugusta a (nno) p(rovinciae)cc 
et xv 

 قائدرلیوس فتالیس و واحتفال حاكم موریطانیا القیصریة ماركوس ا إلىتشیر الكتابة 
انتصارھما على قبائل البابار بنواحي بالبیوس كاستوس ، الجناح العسكري للتراكیین

وبیتار و ی األعظم اإللھ إلى اإلھداءخصص  والفرارعلى  رواو اجب واالذین قتل ،اوزیا 
  م ٢٥٤سنة  إلىوالمنتصرة و یرجع تاریخھا  األبدیة اآللھةكل 

في نفس الحیز  والزمان أيمتقاربة في المكان  األحداث المذكورةونالحظ ان 
ناقشة اوزیا انتصاره  مارتیالیس فيسجل  أین الجغرافي القریب من مقاطعة نومیدیا

العبارات  نفس واستعملت تقریبادكیانوس في ناقشة المبیز      أیضاالذي شرف بھ 
  :ھي و  البوارالدالة على سحق 
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  في اوزیا     

ob barbaros caesos et fuos  

  و بلمبیز 

 -  item gentilibus fraxinensibus…caesis fugatisque  

   ١٦شرق الجزائر نواحي سطیف( ناقشة المھدیة-٦

..se si…./…Bavaribus…/…rebellibus et in/[p]riori 

Praesidatu/[e]t post indicatu/(M)Cornel Octavianus/pr(aefectus). 

Class(is) prae[t] (oriae).Misen(sis).fe]cit agens (gratias… 

القیصریة ماركوس كرنلیوس  حاكم موریطانیاقام بھ  إھداءیتحدث نص الناقشة عن 
  - المتمردینثورات البوار المنعوتین ھنا ب إخمادذي شارك في لاكتافینوس ا
rebellibus -  ،معاھدةھذا الحاكم  ترأسكما ، مما یؤكد تواجدھم داخل حدود اللیمس 

و یعود  كقیادتھ ألسطول منطقة میكان و تذكر الكتابة مراتب علیا لھذا الحاكم ، سلم
  .م ٢٥٣فترة حكمھ لمقاطعة موریطانیا في  إلىتاریخ الكتابة 

تفاصیل  بشر شالقشة اكتشفت ان ناتعطی ش، وونقو قد وجد اسم ھذا الحاكم في عدة  
لكل من مقاطعة  انھ تقلد منصب القائد غیر عادي العسكري كماعن مساره  دقیقة

 dux per africam,numidiam  -أفریكا و نومیدیا و موریطانیا  
mauretaniamque  -    حسب كتابة اكتشفت في بیزیكا بتونس و خلق ھذه الوظیفة

   ١٧ االستثنائیة یدل على شدة التوترات

   ١٨شرق الجزائر نواحي سطیف(ناقشة ثنیة المكسن  ٨  

….Bavarum gentes quorum omnis mul 

Titu[do prostrata est,interfectis Taganin Masmule et Fahem reg 

Bus adpraehensis etiam afram/fa…vasamen et…inim con 

Lectis rega[libus vota diis immortalibus Getulor [persolv]it 
sul[pi] 

Eius  sac…us 
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ا طر اآ  ت١٨  درا   

٤٣٥ 

ثالثة ملوك  والمكان وتذكر أسماءمن سابقتھا في الزمان  أیضاوتقترب ھذه الناقشة 
   :وھمللبوار 

Taganin Masmule et Fahem  كما تبینھ  العدد الكبیر للبوار إلى أیضاو تشیر
و لعل ذكر اسما ء   – Bavarumgentes quorum multitide  -العبارة التالیة 
  .ھذه الثورات أھمیةصفة الملوك لدلیل على  إعطاءھمقادة البوار و 

   ١٩  - Zuccabar  - )الجزائر غرب(الخمیس ناقشة  ٩

Diis( !)Patriis et Mauris/Conservatoribus/Aelius Aelianus v(ir) 
p(erfectissimus)/praeses provinciae/Mauretaniae 
caes(ariensis)/ob prostratam gentem/Bavarum 
Mesegneitsium/praedasque omnes ac fami/lias eorum 
abductas/votum solvit 

اآللھة  ایلیانوس إلىم موریطانیا القیصریة ایلیوس تخص الكتابة إھداء قام بھ حاك
الموریة الحافظة ألنھ قام بسحق البوار و اخذ غنائمھم و عائلتھم و تذكر الكتابة ھنا 

م و تزامن  ٢٨٩ – ٢٨٤إلى المسیین و تعود الكتابة  وھم قبیلةفرع من قبائل البوار 
  - Diocletianus  -فترة حكم اإلمبراطور دیوكلتیانوس

  م٢٩٠سنة  بدأت معسبق ھذا التاریخ بقلیل التوترات الكبرى التي وی

   ٢٠ فرض النظام  إلعادةعملیة بولیسیة  أنھابرى كامبس 

   ٢١   Zucchabar  )الجزائر غرب(–ناقشة ملیانة 

Di(i)s P[at]riis de /abusque Fortun(a)e/Reduci pro salute/a[t]que 
incolumitate/d(omini) n(ostri) 
im[p(eratoris)]C[a]e(saris)/P(ublii)Licini 
G[a]llie[n]i/PiiFel(icis)Aug(usti)/M(arcus)Aurel(ius) 
Victor/v(ir)e(gregius)pr(a)eses 
prov(inciae)ccxxIIII/k(alendis)I( !) 

  وبنوكلكن  كر للبوار وذكر  ھناك أي ، لیس٢٦٣سنة إلىفي ھذه الناقشة التي تعود 
 في عبارة المدافع عن   رأى ألنھ میالديادخلھا ضمن ملف توترات القرن الثالث ٢٢
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ا طر اآ  ت١٨  درا   

٤٣٦ 

protector eius— -  دورا عسكریا لھذا الحاكم ماركوس اورلیوس فكتور في
     المقاطعة

العبارة نوع من الوفاء الذي كان یولیھ الحاكم  ورأى فيویخالف كریستول ھذا الطرح 
أمضى جزءا كبیرا من مساره العسكري إلى جانب  ألنھغالیانوس  اإلمبراطورتجاه 

٢٣ .ھذا اإلمبراطور
    

إشارة نستطیع تأكید ذلك في غیاب أي  ولكننا ال،وقد ننحاز أكثر إلى رأي كركوبنو 
  .قد تبدد الظنون أخرى

    ٢٤  - Caesarea )وسط الجزائر( -ناقشة شرشال

Iovi Optimo Maximo/ceterisque dis/immortalibus/gratum 
referens/quod erasis funditus/babaris()Trantagnen/sibus secunda 
praeda/facta salvus et incolumis/cum 
omnib(us)militibus/dd(ominorum)nn(ostrorum)Diocletiani  et 
Maximiani Augg(ustorum)/regressus/Aurel(ius)Ltua v(ir) 
p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) 
M(auretaniae)C(aesariensis)/votum libens posui 

في عھد قام بھ  حاكم موریطانیا القیصریة اورلیوس لتویا  اھدءاعن الناقشة  تحدثت
 إلىو ھي تشیر )  م ٢٩٢-٢٩٠بین (دیوكلیتیانوس و ماكسیمیانوس  اإلمبراطورین

  .انصتااحتفال ھذا الحاكم بانتصاره على فرع من قبائل البوار و ھم قبائل تر

بالمنطقة  بدوار اربال م، وجدتا ٤٩٦م و  ٣٦٦مؤرختان بوتؤكد ناقشتان جنائزیتان 
على وجود قبائل البوار بالجزء الغربي   )في الفترة القدیمة  - Regiae  -( الوھرانیة

  .   ٢٥لموریطانیا 

علیھ العبارة الواردة في ان ھذین الشخصین كانا ضحیة البوار كما تدل  إلى وھي تشیر
   -v(ictima) bavarum–الناقشة

1 D(is) M(anibus)S(acrum)/M(arco)Lollio Sa/bino 
marito/amantissim/o qui a vi Bav/arus passus/ est vixit 
an(nos)/xxxI Aurelia/Mai(i)orica ti/tul(m) fecit 
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an(no)p(rovinciae)ccc/[xx]vII( ?)Ma(nlio ?)Lollio F/[3]so 
vix(it)an(nos)XX [1] 
2 D(is) M(anibus)S(acrum)/P(ublio)(A)elio 
Felici/amantissimo/[qui]vi 
Bavarum/perfect[u]s( !)[es]<t=>/vixitan(nis)/xxxma[er3]/[3]aram
[atq(ue)]t/itulu(m)fece[runt]/pro(vinciae)cc 
 

   ٢٦  غرب الجزائر المنطقة الوھرانیة(عیون سبیبة 

D(is) S(alutaribus) M(auris) / [M(arcus)] Aur(elius) Victor v(ir) 
e(gregius) / proc(urator) praeses prov (inciae) / Maur(etaniae) 
Caes[ariens(is)] / [fo]nte[m 3]/cial[3] / ceria[3] / [1]nius [ 

في الموقع الذي وجدت بھ ربما   یرى كریستولو لكن  ،البوار إلىتشیر ھنا الناقشة  ال
 ،حدثت بعد منتصف القرن الثالث البوار التيقبائل  و ھجمات، امتداد التوتر إلى إشارة
على البوار معلال ذلك  الذي قام بھ  یعبر ربما عن انتصار ھذا الحاكم اإلھداءو ان 

الغربیة لمقاطعة موریطانیا القیصریة التي –الحدود الجنوبیة ي ف بوجود ھذه المنطقة
    ٢٧ في موقع عسكري ھام أي ،توافق حدود اللیمس السوفیري

 خاصة قبائل البوارتوترات قام بھا  وجود  تأكید والنقوش یمكنناوعلى ضوء المصادر 
  .في مقاطعة موریطانیا القیصریة

  قبائل البوار أصل-٣

  أقیمت حول قبائل البوار وجود اقتراحین   األبحاث التيیمكننا ان نستخلص من خالل 

ان ھذه ،٢٨    Courtois) ( -وكورتوا(Euzennat)اوزینا  أمثالھناك من یرى  -
لواد  األعلىالجزء  من تمتد  انوا یسكنون منطقة ،كالقبائل ھي شعب واحد من الرحالة 

 الخارج، ومن  آتتشعوب  أنھمو  . سطیف منطقة   جنوب شرق غایة  إلىالملویة 
  - في كلمة  وجدواو ) لیبیا الحالیة(خاصة منطقة سیرینیاك  الشرق،بالتحدید من 

inruptio - من الخارج أتوا أناسھجوم  إلى إشارةالمشار لھا في النقوش .  

من الخارج فرضیة ال یمكن قبولھا و ان  أتتان فرضیة شعوب  آخرونبینما یرى  -
خرجت من مجالھا ،تحرك شعوب داخل المقاطعة  إلىتشیر -  inruptio  - كلمة 
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٤٣٨ 

یمكن  و ال.الرومانیة المجاورة لھا  األراضي على المعتاد لتدخل في شكل اعتداء
  .٢٩الكیلومترات بآالفكشھادة على ھجرة ھذه الشعوب  الكلمة اعتبار ھذه

   .الباحثین یراه معظم وھو ماشعب مھاجر  أنھم والنقوش إلىالمصادر  وال تشیر

تقطن مجموعة شرقیة كانت  مختلفتین، مجموعتین عرقیتینكامبس إلى  ویقسمھم
البابور و قرقور في موریطانیا السطائفیة و مجموعة ثانیة كانت تحتل حیزا  مناطق

یمتد من جبال ترارا إلى الونشریس أي أنھما  كنفدرالیتین تتكونان من عدة 
قبائل في القرن الثالث  أربعةان المجموعة الشرقیة للبوار كانت تتكون من و ٣٠.قبائل

الذین  - Koidamousei  -م الكوادسیمیینفي جبال البابور و ھ إحداھا وجودو یقترح 
و في القرن  .ذكرھم بطلیموس و بعد مرور قرن ظھر البوار في نفس ھذه المنطقة

 اإلسالمیةالذین سیصبحون في الفترة  - Ucatami  -اوكاتمي قبائل الخامس نجد
 إلى) بوار( و قد یعود زوال المصطلح العرقي،الذین ذكرھم ابن خلدون  قبائل كتامة

   ٣١ھؤالء ھعرف ذيال الكبیر االنھزامعسكریة تتمثل في  أسباب

 إلى قبائلتعود  قدحسبھ  بعیدا في تفسیره االتمولوجي لكلمة بربر التي یذھب كامبس
   ٣٢ البوار

عدة فروع  إلىمقسمة اصل عرقي واحد  مغاربیة كبیرة منقبائل  فإنھا رأیيو حسب 
مجموعتین عرقیتین  إلىو ال تنقسم ، في مقاطعة موریطانیا  أماكن سكنت عدة

القبائل  أھممختلفتین كما یرى كامبس بل ھي مجموعة كبیرة واحدة كانت تمثل 
  .غایة القرن الخامس إلىربیة في الفترة الممتدة من نھایة القرن الثالث االمغ

  )الحوصلة(ثورات البوار- ٤

النظر في  إعادةان الناقشة الجدیدة المكتشفة مؤخرا بمنطقة البیض تلزمنا 
 بدأتالبوار التي  ھجماتتاریخ  المعروفة لدى الباحثین حول الكرونولوجیة التقلیدیة

حسب ناقشة  )(Alexander Severus(  سیفروس االمبراطورالكسندرعھد في 
 اإلمبراطور إلىترجع  ،فترة اسبق  إلىالن نص ناقشة البیض یعود بنا ،ولیلي 

و .فترة سالم و ازدھار اقتصادي  ،أي ) Septimus Severus( سبتیموس یسیفروس
یسجل  وان لم. تبین ان ھذا السلم لم یكن دائما بل كانت ھناك ثورات كبیرة و ھامة 

النقوش التي سجلھا الحكام  الرومان، فانھجماتھم على  أو انتصاراتھمالبوار 
التي عرفتھا شھادة حیة على الصعوبات  انتصاراتھم، تعدعن  والتي تعبر الرومانیین

لم یكن ھجمات بسیطة لقطاع طرق بل تخلید  وان األمر. المقاطعةروما في ھذه 
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٤٣٩ 

الحاكم النتصاره دلیل على انھ كان في مواجھة قوة منظمة عسكریا استوجبت قدوم 
  .الحاكم إلخمادھا الذي حرص على إعالن ذلك في نص الكتابة

وما  ،ابدأ حال ولم تلقجدا لدى الرومان  مسالة مقلقة ربیةاالمغالشعوب  كان مشكل
الموریة في القرن الخامس لدلیل على  عرفتھا الشعوب واالستقاللیة التي االزدھار

  .رومافشل 

یستطع  محلي لمالروماني الذي نتج عنھ تصدي  نتیجة التوسعالثورات ھي  فھذه
النقوش عندما تحدثت  إلیھ أشارتمثل ما  وال بالدبلوماسیةبالقوة، ال  إخمادهالرومان 

ان روما  أخرىمما یؤكد مرة  ،وملوك البوارعن معاھدة بین الحاكم الروماني 
السیاسي الروماني خاصة في  وان النظام، وسیادةذوي قوة  أشخاصع م تفاوضت

 محلیة، أصولعلى ضمان مصالح السكان الرومانیین من  قادرالم یعد  المتأخرةالفترة 
القوى السیاسیة الجدیدة التي جاءت بعد  وسط مععن حل ا یبحثون دوما  كانواالذین 
 .روما

  
 )حسب النقوش(المناطق التي عرفت تواجد قبائل البوار 
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 قائمة المختصرات الواردة في المراجع
-Année Epigraphique 
- Ant.Af, Antiquités Africaines 
-CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum, 
- C.R.A.I.B.L, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et 
des Belles Lettres 
- IAM, Inscriptions Antiques du Maroc 
- ILS, Inscriptiones Latinae Selectae 
-R.Af, Revue Africaine 

  قانون كتابة النص الالتیني* 
  كتابة مختصر من النص(.....)   ١
   مختصر یستحیل كتابتھ (     )  ٢
  تصحیح ثغرة في النص [..…] ٣
  طرق في الحجر المنقوش[[..…]]  ٤
  طرق الحجر وإعادة نقشھ ]]«.…»[[  ٥
  حروف نقشت بالخطأ  }  .…{٦
  حروف منسیة من طرف النقاش یجب اضافتھا  <.…>  ٧
  حرف اومقطع حروف مصحح   ¬.… ¬ ٨
٩  A   حرف محرف واضح  

  حرف محرف غیر واضح +   ١٠
  ثغرة  [-] ١١
  ثغرة بحرفین[..]  ١٢
  ثغرة بطول غیر محدد على نفس السطر [----]  ١٣
  بطول غیر محدد على سطرین ثغرة [---|---]١٤
 في بدایة النص سطر او عدة سطور ناقصة -----|  ١٥

  بدایة النص و   سطر او عدة سطور ناقصة 16 -----|[…] 
 سطور في اخر النص نقص سطر او عدة17|---- 

 ثغرة في اخر السطر18[---]|----  
  حروف ومقاطع نقشت مرتین بالخطأ**  19
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Bavares tribes in ancient Maghreb through sources 

and Latin inscription 

Mehentel Djahida 

Abstract: 

The Bavares are one of the biggest Maghreb tribes, known in the 
ancient period; particularly in the province of Caesarea 
Mauritania.the ancient sources have reminded them in a later 
period, around the fourth century AD.  Plinus, roman writter did 
not remind them in his talk about the natural history of Africa 
.By the Latin inscriptions discovered in several areas, mostly in 
Algeria. We can reconsider been said before about these tribes, 
especially after the discovery in El-Bayed, area in 2014 (south - 
western Algeria)  a new inscription which  give us a new -
chronological order. By sources and inscriptions, we can confirm 
the big presence of these tribes and their great resistance to the 
Roman occupation. 

Key words: 

Tribes, Bavares, ancient, Maghreb, Caesarea Mauretania, late 

period, sources, inscriptions, ElBayed, resistance, roman 
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