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التاريخ اصطالحا، ذلك املستوى املعرفي الذي بلغه االنسان من خالل بحثه  لما قبعلم  يعرف

وجي )التطور واالنثروبولدان الباليونتولوجي اخضعتها عبر األزمنة في املي والتطورات التيالخليقة  أصلعن 

الطبيعي/الفيزيولوجي، التاريخي/الثقافي( على ضوء التطورات البيئية واملناخية )العلوم الطبيعية(. لكن اهم 

 حصرها على مستويين:الدراسات التي تعتني بتاريخ أصول البشرية بطريقة مباشرة يمكن 
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اري  :’Préhistorique archéologieLالب 

التي تعود الى فترات فجر التاريخ من بقايا عظام املستحثات عني بالدراسات االثرية كل اثار ن

و بقايا نباتية مرسومة على الصخور  و اثار ملستحثات( Paléozoologie) علم الحيوانات القديمالحيوانات 

لجذوع أشجار متحجرة بسبب العوامل الفيزيائية و الكيميائية و بقايا لبذور النباتات )علم النباتات القديمة 

Paléobotanique   ) علم االثار البيئي و بقايا لقشور الحلزونيات( الدالة على تطور املناخPaléoclimat ) ،

في دراسة التطورات البيئية و املناخية من خالل تحديد أنواع و فصائل سات االثرية الدرا تعتمد اساساكما 

ناخية في حقبة من الحقبات املألسباب موضوعية او انقرضت في بيئة طبيعية  خاصة الحيوانات التي دامت 

 ، كما تهتم بدراسة التطور الحضاري لإلنسان البدائي منذ فجر التاريخ) انظر الشكل( األربعة

   

ي ة  –ب  ولوج 
 
 : Chronologiques étudesLesالدراسات الكرون

 

ها مرحلة استقراء مراحل تأتي، وترتيبها والحفاظ عليهااالثرية  وصيانة املعطياتبعد جمع 

بطبعها النها  معقدةعملية و هي املرحلة الحاسمة و في نفس الوقت  ; وقدمهاأصولها  والبحث عنالتاريخية 

تحتاج دائما إلعادة النظر في النتائج التي تحقق من خالل اعتمادها على أدوات عديدة للتآريخ و على العموم 

تسلسل )القراءة الستراتيغرافية -فان االجماع في مسالة التاريخ كله يتفق ضرورة االعتماد على مقاربتين 



بيل ت في ازمنة جيولوجية معينة على سالبيئية التي حدثو معرفة التطورات  (املستحثات في طبقات األرض

  راضها (. لحيوانات و لنباتات وانقو ما نتج عنها  من تغيرات طبيعية )انتشار أنواع املناخية املثال التطورات 
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فهي تعتمد أساسا على استقراء الطبقات الجيولوجية لألرض و ترتيب املستحثات املختلفة 

من عظام الحيوانات و االنسان و اثار لنباتات و األدوات التي استعملها االنسان املتواجدة في مختلف 

مد على يعت ثري األالوصف بالدرجة األولى ملاذا؟ الن في هذه الحالة طبقات األرض و هي تعتمد أساسا على 

ويقارنها يزاتها يحدد ممتحديد االختالفات املوجودة بين أنواع املستحثات التي تطرقنا اليها في األعلى بحيث 

 هذا املنهجو فيتوصل بالتالي الى تحديد اسبقيتها عن األخرى وهذا ما نسميه بالدراسات النمطية  بمثيلتها

رية وهلم أقدم من العاتيعلى سبيل املثال الجضارة االشولية التاريخ  حضارات فجر مثال الهمأدى الى تحديد 

   جرى...

ا  ي  لوج 
ة:الكروت    المطلق 

ت على التي حدث اهم فترات االحداث الطبيعية و قياس على دراسة  التأريخز هذا النوع من تيرك

يعتمد في هذه الظروف على عدة طرق  وحول الشمس وجه األرض و هذه االحداث مرتبطة بدوران األرض 

املوجود بداخل اجسام  الكائنات الحية اذ بعد   14لكربون ي لاالشعاعو اشهرها القياس لقياس األزمنة 

موتها  تتسرب هذه املادة من هذه االجسام الى الطبيعة بمقدار معين، عادة ما تقدر الكمية التي تفتقدها 

سنة تبقى فيها  نصف من  5730بحيث كل  نسان، الحيوان و النبات ( بقايا اعضاء الكائنات الحية ) اال

سنة تفقد الربع فكلما كانت املستحثات قديمة كان نسبة اشعاع  11460او كل   14املادة مشعة لكربون 

فيها ضئيال  و هناك طريقة أخرى من بين الطرق األخرى التي يعتمد فيها استقراء حلقات  14مادة الكربون 

بحيث في كل سنة ممطرة تضيف األشجار حلقات لجذوعها فكان من السهل حساب عدد شجار جذوع األ

     Dendrochronologieهذه الحلقات لتحديد أي فترة من الفترات  و تسمى 
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مصيره زمنيا، فلما  حاول االنسان منذ  ان ربط وجوده بعامله الخارجي ان يعرف من هو و كيف جاء و ماهو

نضج فكره و استطاع ان يفك العاز الطبيعة، بدا ياسس بعض من االطروحات حاولت اإلجابة على تلك التسائالت التي 

. لكن قبل هذا، لقد طغت النطرية الدينية حول مسائل بداية يمكن ان نوصف طبيعتها في البداية بانها كانت فلسفية

اء خاصة في الديانات السماوية الثالث و كانت البداية مع نصوص العهد القديم ملا ارخ الخليقية و االنسان على حد السو 

اعتمادا على مقارنة التركات االثرية لبعض  سنة قبل امليالد 4004تاريخ بداية الخليقة الى  – 1656-1581اووشر  –االسقف 

م على انها من مخلفات  XVIIرت منذ القرن نماذج عظمية مشابهة لعظام االنسان و بعض بقايا لعظام الحيوانات، فس

. يتضح في هذا املوقف محاولة التوقيف بين املعطيات االثرية و موقف رجال الطوفان العظيم و التي اكدتها هذه الحفريات

 .كالدين في التعليق عليها من خالل النص الديني. هذا املوقف نجده حتى في الفكر اإلسالمي منذ تاسيسه للحضارة هو كذل

حيث عرقت هذه الفترة انشقاق العلوم التجريبية عن الفلسفة خاصة مع  امليالدي XIXمع حلول القرن 

طا بحيث نالت العلوم الطبيعية قس  و تأسيسه ملبدا العلوم الوضعية –اوغسط كونت  –نظرية الفيلسوف الفرنس ي 

لكن هذه املرة تبرير حقيقة وجود هذه وافرا من الدراسات و األبحاث مما أدى الى إعادة  استقراء تاريخ الخليقة من جديد 

الحفريات و التأكد منها عن طريق النصزص التي تطرفت الى زمن الطوفان و كان من بين رواد الدراسات الطوفانية في ذلك 

آنذاك متزعمة للدراسات للعلوم الطبيعية حيث كانت القاعدة  و كانت اململكة البريطانية  – 1856-1784يام بوركالند ول –

ل قراءة من خال انوفحدوث الطلتفسير زمن ظهور االنسان من خالل نظرية بوركالند الذي اعتقد بانه بإمكان تاريخ زمن 

و اقر على   التي تعود الى الزمن الجيولوجي الرابع و الذي سماها هذا األخير بالعصر الطوفاني الطبقات الجيولوجية لالرض

ما الت اليها األبحاث لكن املدرسة الفرنسية حاولت ان تنتقد  إمكانية عثور على اثار النسان  في هذه الحقبة التاريخية.

حيث قدم تفسيرا للنماذج  –م  1832-1769جورج كوفييه    –بانجلترا في هذا الشأن و تزعمها الباليونتولوجي الفرنس ي 

عاشتها األرض عدة مرات خالل فترات زمنية  متعاقبة و قد الحظ العظمية للحيوانات املندثرة على انها بقايا لحوادث كونية  



وانية من نوع رت ثروة حيأيضا من خالل استقرائه للطبقات األرضية ) الستراتيغرافية ( انه كلما حلت كارثة كونية إال و  ظه

، رعم ذلك لم يبتعد كوفييه عن تعاليم النصوص الدينية خاصة فيما تعلق بنصوص ِسفر التكوين التي تطرقت الى جديد

زمن ظهور االنسان على األرض، الذي حدث بعد نهاية هذه الكوارث الكونية و ظهور أنواع أخرى من الحيوانات التي وجدها 

 .طبيعةاالنسان منتشرة في ال

بعيدا عن النصوص الديانة املسيحية و عن ايديولوجيات أوروبا الغربية خاصة، كانت بلدان 

ي واجهتها ، لكن االشكال التاالسكندينافية على وشك تأسيس دولها الوطنية و كان من الضروري تأسيس تاريخا وطنيا لها 

ات و على مدافن حجرية و على اكوام قشور البيض عدم وجود نصوص ناولت تاريخها فاعتمدت على ذلك على بقايا الدو 

مبدأ التصنيف او الدراسات النمطية و على  تعود لفترات مجهولة و كان من الضروري تأريخها، فاعتمد األثريون على 

يستيان كر    الدراسات الستراتيغرافية )علم طبقات األرض( و كانت الدانمراك هي السباقة في هذا املجال حيث استطاع 

صنف يتومسن من وضع تصنيفا اعتمد على دراسة اشكال األدوات و مواضع تسلسلها في الطبقات األرضية فاستطاع ان 

 ثالث فترات ماقبل التاريخ: العصور الحجرية، العصور البرونزية ثم عصر الحديد.

 سة الدانماركية لم الن املدر  م  1859لكن هذا التقسيم لم يجد صدى لدى املجالس العلمية قبل سنة 

تستطع ان تفرق بين أدوات التي تعود معظمها الى فترات النيوليتيك و بين فترات العصور الحجرية ، اضف الى ذلك ان 

تشافات عن . لم تتوقف االكالتآريخات التي وضعت ال تأخذ في الحسبان قدم ملستحثات البشرية التي عثرت في عدة أماكن.

لبشرية بل ازدادت وتيرتها خاصة في املواقع الفرنسية و اشهرها موقع ابيفيل بضواحي باريس و كان املستحثات الحيوانية و ا

بوش ي دو بارت  الذي وجد فيه نموذجا جيدا في تسلسل املستحثات من خالل األزمنة الوحيد الذي اهتم باملوقع هو الجمركي 

رت في طبقات ستراتيغرافية بها بقايا عظمية لحيوانات ، اذ تاكد من خالل معاينته الدوات حجرية التي عثالجيولوجية

 . معروفة مثل أصناف االحصنة و الكالب ضخمة مثل املاموت و وحيد القرن 
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واستخراجه للعديد من املعطيات االثرية )أدوات -ابيفيل  –استغل بوش ي دو بارت اعماله الحفرية في موقع 

ثير من في أوروبا وان الك ازمنة قبل حدوث الطوفانحجرية وحفريات للحيوانات( بان يأسس نظريته مفادها انها تعود الى 

ة لجيوانات عظميهذه االثار توضح تسلسال كرونولوجيا في طبقات األرض  عندما قارن األدوات املصقولة و بجانبها يقايا 



م بنفس املوقع على أدوات  القطع التي عثر عليها في نفس موقع ابيفيل  و بجانب هذه  1842حديثة  بالتي عثر عليها سنة 

األدوات يقايا عظمية لحيوانات ضخمة منقرضة على غرار املاموت و وحيد القرن فاستنتج  تسلسل في ظهور األدوات 

م موقع ابيفيل  1854عندما فحص سنة  – Rigollotريغولو –ولة. ايده في ذلك الدكتور الحجرية  من القاطعة  ثم املصق

مشابه ملوقع أبيفيل و رغم  – Amiensاميان  –ومحتوياته ولم يمكث طويال حتى عثر هو االخر على أدوات حجرية بموقع 

م  اصيحت  1868ة و قبل وفاته  ذلك فان طرح بوش ي دو بارت لم يلقى صدى لدى األوساط العلمية خاصة و لدى العام

،     De quatrefagesدو كاترفاج اكتشافات بوش ي دو بارت تولى لها أهمية  خاصة من طرف جيل من العلماء على غرار  :

تصنيف هذه األدوات  – Mortilletمورتييه  –و استطاع  العالم   Hamy،  حامي  Abbé Breuil، االب بروي  Capitanكابتن 

 اشكالها و وظيفتها . انطالقا من 
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ساهمت االكتشافات الجغرافية في معرفة العديدة من الشعوب البدائية تختلف في مبادئها الحضارية عن 

اطئة ناهيك عن التصورات  الخ الحضارة األوروبية بشكل خاص، مما نتج عنها تساؤالت فلسفية و دينية بالدرجة األولى ،

التي ميزت بعض االظروحات في تفسير الجوانب الثقافية لهذه الشعوب البدائية ، يمكننا ان نلخصها في نظريتين طبعتا 

 فترة بداية القرن التاسع عشر  اال و هما:
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 يها في العديد من املواقع االثرية مناعتقد الناس في القرن الثامن عشر ان الحفريات التي يتم العثور عل

طرف الفضوليين ما هي اال بقايا لعظام لحيوانات قد غرقت خالل الطوفان األعظم التي شهدتها البشرية فهي بالتالي تعتمد 

 في أسس نظريتها على النص الديني ) التوراة و االنجيل(  و النص الصريح  الذي تطرق الى هذه املسالة  هو سفر التكوين

الذي اشار في فحواه:> ان منشأ الخليقة كان بإرادة  هللا سبحانه و تعالى و ملا غضب هللا تعالى من هذه البشرية عاقبها 

بطوفان  غمر كل الكرة االرضبة". كان هذا التفسير معقوال لدى عامة الناس خاصة و ان هذه اليقايا العظمية للحيوانات 

ينة سيدنا نوح عليه السالم و لم تتطرق هذه النظرة بتاتا الى مسالة كيفية خلق ما هي اال لحيوانات لم تكن بداخل سف

 االنسان و اإلجابة على سؤال اختالف سالالته.

لكن  مقابل هذه اآلراء ظهرت فئة حاولت ان توافق بين اآلراء الدينية و االكنشافات االثرية خاصة فيما 

من معلومات عن تشكل األرض و األصناف الحيوانية التي عثرت بين  تعلق االمر باملعطيات الجيولوجية وما  تحتويه

الطبقات الجيولوجية، السيما و ان اصنافها تختلف من طبقة جيولوجية الى أخرى مما اكدت على فكرة عدم غرقها في 

كان ابرز  ض والطوفان األعظم  ضمن نفس الفترة و انما على شكل فترات متعاقبة و متباينة و متمايزة عن بعضها البع

الذي جمع بين اقوال التي نادت الى تنوع الخليقة عبر العصور امطالقا  –كوفييه  –عاملا الذي حاول ان يوفق بين الطرجين 



و كان دعاتها رجال الدين و كان موقفه إزاء هذه املسالة ان األرض غمرتها  من املعطيات الجيولوجية و بين األفكار الطوفانية

املياه في عدة مناسبات أدى الى غرق خالئق وظهور خالئق أخرى  في مكانها.   ندرك من خالل هذا التصور ان  كوفييه لم 

ئنات ليقة بحيث ان هللا تعالى الكايخرج عن االطار الديني و لم يبقى من مبادئ هذه النظرية سوى ترتيب بداية ظهور الخ

 البحرية أوال ، الزواحف ثم الثديات.

طوري ة:
ري ة الن 

 
ظ
ن   ال

أسس هذه النظرية مستوحات من  علم الطبيعة الذي كان اول علما  انفصل من النظريات الفلسفية   

ية التي بحيث ان الكائنات الح اعتمد منهاجه على منطق املالحظة و التجريب و مبدأ التطور  على أساس االنتخاب الطبيعي 

ال تستطيع التاقلم مع وضعها الجديد تنقرض   و ال يبقى منها سوى التي تملك القدرة على التكيف مما نتج عنها ظهور 

أصناف أخرى اكثر تاقلما من سابقتها  فقي هذه الحالة ظهرت أنواع من الحيوانات حملت صفات متطورة  و شهدت زوال 

وجودة عند اسالفها. اتسعت هذه النظرية لتشمل الجانب الثقافي و الفني للشعوب البدائية ملعرفة صفات منها كانت م

طاع ان ريفرس و الذي است–كيف تطور االنسان ثقافيا و حضاريا و كان الفضل  في ذلك الى العالم االنتروبولوجي بيت 

رية ها عبر األزمنة  فكانت البوادر األولى لتصنيفات اثيجيب على عدة تساؤالت  التي تتعلق بماض ي األدوات الحجرية و تنوع

م و ابان هذه  الفترة كانت  1850بداية القرن التاسع عشر الى غاية سنة   ذفتجت الباب الى تأسيس علم ماقبل التاريخ. من

م  و بشكل با و العالمسيرة االكتشافات االثرية و الباليونتولوجية ) االكتشافات العظمية ( قد شملت عدة  مناطق من أورو 

 كثيف اذ  استخرج من باطن األرض عدة نماذج عظمية قد اندثرت منذ  مدة طويلة  على سبيل املثال:

ماكنري  –بوكالند و زميله  –م من طرف  1822 –بافيالند   -اكتشاف بمغارات املانيا على نماذج عظمية لإلنسان بمغارة  -

هذه الحفريات تعود الى ازمنة بعيدة  و ان هذه األدلة العظمية ما هي اال دليال  ببالد الغال و قد تيقن هذا األخير ان  –

 على قدم االنسان 

على العديد من اثار عظمية  –شمرلينج  –جمع العالم الباليونتولوجي  – Meuseامليز  –مغارات بلجيكة وعلى حواف نهر  -

للحيوانات منقرضة وأخرى لإلنسان وأدوات حجرية في نفس الطبقات الستراتيغرافية فأدرك ان هذه املعطيات االثرية 

حيث برهن بها على وجود  –لياج  –م ملا عثر على جمجمة للرئيسيات بمغارة  1833تعود الى زمن واحد وذاع صيته سنة 

 لطوفان.االنسان بأوروبا قبل ا
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 ر بصفةوالجزائافريقيا عامة  فات االثرية بمنطقة شمالكتشافي اال ةاألسبقي ةالفرنسيللمدرسة  تكان

التي املرحلة الحاسمة  وصادفت كذلكم  1830خاصة حيث تزامن هذا االهتمام بالحملة االستعمارية التي قادتها سنة 

الجزائر  وقد شهدتمواقع أخرى ب بفرنسا واالكتشافات املتتالية م 1833بلغها بوش ي دو بارت في موقع ابيفيل سنة 

مواقع الجنوب الوهراتي ) االطلس الصحراوي ( السباقة في اظهار التحف  وكانت االثار الفنية  اكتشافات هامة في مجال

 و ألتاميرا Lascauxم و هذا قبل رسومات مغارتي السكو  1847خرية منذ سنة الفنية او ما يسمى بالرسومات و النقوش الص

Altamera  .بإسبانيا و فرنسا بكثير 

إذا كانت القارة األوروبية قد اشتد فيها صراعات حول مسالة الخليقة وازمنتها الكرونولوجية ما بين رجال 

و  لتي اعادت النظر في النص الديني  بخصوص مسالة  الخلقاالدين واملدعمين بأكاديميين محافظين ضد الفئة املستنيرة 

صيرورته عبر الزمن على غرار بوش ي دو بارت و المارك و كوفييه، فكل هذه الصراعات الفلسفية و الفكرية قد انعكست 

دعمها النهم  هم وإيجابا على املنطقة االفريقية رغم ان من املهتمين أجانب اال انهم وجدوا املكان الخصب في معاينة نظريات

باليكاو –الذي اكتشف في رملية  – Balavoineباالفوان  –كانوا بعيدين من مضايقات رجال الدين  و كانت البداية مع 

Palikao –  ضخمة و  انياب دفاعية للفيلة  م بضواحي والية معسكر اين تم  استخراج يقايا عظمية لحيوانات  1870سنة

و اكد على أهمية املوقع و سمي املكان بموقع تيغنيفين نسبة الى اسم منطقة  –توماس ي  –و فحص املوقع كذلك الدكتور 

 تيغنيف اذ اكتسبت شهرة عاملية نظرا ملا تحويه من أهمية كرونولوجية و باليونتولوجية.

ب ع....
 
ت  ي 

 



 

 

 

م 
 
رة رق

 
ب ع لمحاض ا

 4ت 

ا ب 
 
رب ق

 
مال اف  

ي ش
 
ف خ 

 
اري ل الب  ب 

 
أة علم ما ق ش 

 
 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ب ع ا  ت 
عدة أسماء من علماء االثار وعلماء الباليونتولوجيا على غرار               بالجزائر–تيغنيف  –تعاقب على موقع 

بحكم وظيفته كمسؤول في قطاع املناجم  لعدة سنوات بالجهة الغربية للجزائر،  ساهم  -م  1898-1821 اغوست بومل –

لحيوانات انقرضت منذ ازل بعيد مثل نماذج  بقايا عظمية للفيل و فرس  تفي اكتشاف العديد من  بقايا فقرية ملستحاثا

جرية شمال افريقيا، كما على في نفس املكان على أدوات ح االثرية في تالنهر و الكركدن، فاصبح بومل مختص في املستحاثا

اية / زائر العاصمة بعين طو يرجع له الفضل كذلك في اكتشاف موقع الج  بحضارة الحص ى املنحوتةتعود الى ما يسمى 

  حاليا لبقايا عظمية لنوع الثديات : الجمل، البقريات و ثور العتيق ) بيلوروفيس العتيق(.

 Association Française pourملوقع  الوهراني قامت الجمعية الفرنسية لتطوير العلومنظرا  ألهمية ا

l’avancement des Sciences  -  في مواصلة العمليات الحفرية  توماسيني بومل و زميلهم تقديم اعانة لكل من  1882سنة  

الذي ساهم كثيرا في االكتشافات  –م  1942- 1869   يول بالري  -للجزائر علما ان املنطقة عرفت ميالد  بالجهة الغربية

و  مختصا كذلك في دراسة الكهوف التي كانت تزخر  – الرخويات -االثرية  و خاصة كان من املرجعيات في دراساته  ألصناف 

 1886ذ سنة نبها املنطقة و استفاد من االعانات املالية من طرق نفس الجمعية التي ذكرت في األعلى و استطاع ان يصنف م

 Leانيالنيوليتيك الوهر م عدة  أدوات حجرية و من بينها تلك التي تعود الى الفترات النيوليتيكية  و اطلق عليها اسم 

Néolithique Oranais  ،دومرج اخر هو  مع عالم تباالري تواصلت املجهودا إضافة   الى  نسبة الى إقليم وهران

Doumergue   1858  -1939  م 1890وادي سعيدة سنة بكهف م. 

مع بداية القرن العشرين، بدأت مرحلة ثانية أكثر خصوبة من حيث االكتشافات االثرية التي تعود الى فجر 

 الحضارة القفصيةخالل خصائصها منح لها اسم  من عثور على أدوات حجرية م 1912-1909التاريخ، حيث شهدت فترة 

 -االيبيروو ردايف( و اكتشاف كذلك حضارات أخرى على غرار الحضارة  )قفصة نسبة الى موقعين بالجزائر و تونس

-االعتراف بالحضارتين القفصية و االيبيرو م1912و كان تاريخ  الحضارة املوريتانيةو  مغربية-موريسكية او االيبيرو

وليتيك، كل هذه فترات النيموريسكية و القفصية في شمال افريقيا  اللتان قدمتا دفعا كبيرا في فهم التطور الحضاري في  

االكتشافات بقيت منحصرة في مجال ضيق وفي إطار جغرافي محدود مرتبطة بشمال افريقيا حتى جاء عالم الباليونتولوجيا 

الذي شجع أبحاث علماء املدرسة االفريقية )اثريون شمال افريقيا( وعرض ابحاثهم املنشورة  م 1942- 1861مارسالن بول 



كانت الى زمالئهم األوروبيين و  لمية املوجودة في املدن الكبرى مثل الجزائر، قسنطينة، تونس وسوسةفي عدة مجالت الع

 Institut معهد الباليونتولوجيا البشريةالتي كان يصدرها  " االنتروبولوجيا"مساهمة بول في نشر مقاالته العلمية بمجلة 

de la Paléontologie Humaine  حاسما في التعريف بباحثي شمال افريقيا و اصبح بول مرجعا مهما  في  منعرجا بفرنسا

 الدراسات الخاصة بالعصور الجيولوجية في شمال افريقيا.

م، حيث  1918-1914لم تتوقف األبحاث في شمال افريقيا والجزائر خاصة خالل الحرب العاملية األولى 

اثر اعمال حفرية تم اكتشاف عن حضارتين افريقيتين من طرف  شهدت انطالقة جديدة في األبحاث االثرية من خاللها و

لك و انصب اهتمامه كذ الصبايخية والعاترية، في نواحي تبسة وسماهما بالحضارتين:  م Reygasse 1881 -1965ريغاس 

و اصدر كتابا خصصه للفترات العصور الحجرية في شمال افريقيا،  في دراسة الرسومات و النقوش الحجرية في الجزائر

م صدور كتابين هامين حول  1930شهدت سنة  و في نفس النسق، العصور الحجرية في افريقيا الشماليةتحت عنوان: 

 موضوع ما قبل التاريخ في شمال افريقيا:

 التاريخ؛ لا قب: افريقيا في متحت عنوانم  1961- 1877لهنري برويالكتاب األول 

العصور الحجرية : تحت عنوانم  Hugo Obermaier 1877 -1946لهيجو اوبرماير الكتاب الثاني

ي سنوات ثم تاتريغاس.  لألثري  العصور الحجرية في افريقيا الشمالية وظهر كتاب اخر تحت عنوان: بإفريقيا الصغرى 

ي و العالم الباليونتولوج املاض ي بحيث شهدت الساحة العلمية ميالد كتابان مهمان لكل من الخمسينات القرن القرن 

ماقبل التاريخ  عنوان الكتاب األول :م،  1992 – 1907م و خاصة بالوت   1967-  1890الجيولوجي رايموند فوفري 

دراسة  فهما بمثابة مرجعين ملن يريد، قبل التاريخ شمال افريقيا ام :اما الكتاب الثاني حمل عنوان، االفريقي الجزء األول 

اعتنت بالتاريخ و علم االثار و فترات ما م  1953سنة  ليبيكا":" مجلة كما تأسست فترات ما قبل التاريخ في املغرب الكبير.

 .م 1952 و تم انعقاد املؤتمر الثاني االفريقي ملا قبل التاريخ سنة ةقبل التاريخ بصفة أكاديمي
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ب ع ا  ت 
عدة أسماء من علماء االثار وعلماء الباليونتولوجيا على غرار               بالجزائر–تيغنيف  –تعاقب على موقع 

بحكم وظيفته كمسؤول في قطاع املناجم  لعدة سنوات بالجهة الغربية للجزائر،  ساهم  -م  1898-1821 اغوست بومل –

لحيوانات انقرضت منذ ازل بعيد مثل نماذج  بقايا عظمية للفيل و فرس  تفي اكتشاف العديد من  بقايا فقرية ملستحاثا

جرية شمال افريقيا، كما على في نفس املكان على أدوات ح االثرية في تالنهر و الكركدن، فاصبح بومل مختص في املستحاثا

اية / زائر العاصمة بعين طو يرجع له الفضل كذلك في اكتشاف موقع الج  بحضارة الحص ى املنحوتةتعود الى ما يسمى 

  حاليا لبقايا عظمية لنوع الثديات : الجمل، البقريات و ثور العتيق ) بيلوروفيس العتيق(.

 Association Française pourملوقع  الوهراني قامت الجمعية الفرنسية لتطوير العلومنظرا  ألهمية ا

l’avancement des Sciences  -  في مواصلة العمليات الحفرية  توماسيني بومل و زميلهم تقديم اعانة لكل من  1882سنة  

الذي ساهم كثيرا في االكتشافات  –م  1942- 1869   يول بالري  -للجزائر علما ان املنطقة عرفت ميالد  بالجهة الغربية

و  مختصا كذلك في دراسة الكهوف التي كانت تزخر  – الرخويات -االثرية  و خاصة كان من املرجعيات في دراساته  ألصناف 

 1886ذ سنة نبها املنطقة و استفاد من االعانات املالية من طرق نفس الجمعية التي ذكرت في األعلى و استطاع ان يصنف م

 Leانيالنيوليتيك الوهر م عدة  أدوات حجرية و من بينها تلك التي تعود الى الفترات النيوليتيكية  و اطلق عليها اسم 

Néolithique Oranais  ،دومرج اخر هو  مع عالم تباالري تواصلت املجهودا إضافة   الى  نسبة الى إقليم وهران

Doumergue   1858  -1939  م 1890وادي سعيدة سنة بكهف م. 

مع بداية القرن العشرين، بدأت مرحلة ثانية أكثر خصوبة من حيث االكتشافات االثرية التي تعود الى فجر 

 الحضارة القفصيةخالل خصائصها منح لها اسم  من عثور على أدوات حجرية م 1912-1909التاريخ، حيث شهدت فترة 

 -االيبيروو ردايف( و اكتشاف كذلك حضارات أخرى على غرار الحضارة  )قفصة نسبة الى موقعين بالجزائر و تونس

-االعتراف بالحضارتين القفصية و االيبيرو م1912و كان تاريخ  الحضارة املوريتانيةو  مغربية-موريسكية او االيبيرو

وليتيك، كل هذه فترات النيموريسكية و القفصية في شمال افريقيا  اللتان قدمتا دفعا كبيرا في فهم التطور الحضاري في  

االكتشافات بقيت منحصرة في مجال ضيق وفي إطار جغرافي محدود مرتبطة بشمال افريقيا حتى جاء عالم الباليونتولوجيا 

الذي شجع أبحاث علماء املدرسة االفريقية )اثريون شمال افريقيا( وعرض ابحاثهم املنشورة  م 1942- 1861مارسالن بول 



كانت الى زمالئهم األوروبيين و  لمية املوجودة في املدن الكبرى مثل الجزائر، قسنطينة، تونس وسوسةفي عدة مجالت الع

 Institut معهد الباليونتولوجيا البشريةالتي كان يصدرها  " االنتروبولوجيا"مساهمة بول في نشر مقاالته العلمية بمجلة 

de la Paléontologie Humaine  حاسما في التعريف بباحثي شمال افريقيا و اصبح بول مرجعا مهما  في  منعرجا بفرنسا

 الدراسات الخاصة بالعصور الجيولوجية في شمال افريقيا.

م، حيث  1918-1914لم تتوقف األبحاث في شمال افريقيا والجزائر خاصة خالل الحرب العاملية األولى 

اثر اعمال حفرية تم اكتشاف عن حضارتين افريقيتين من طرف  شهدت انطالقة جديدة في األبحاث االثرية من خاللها و

لك و انصب اهتمامه كذ الصبايخية والعاترية، في نواحي تبسة وسماهما بالحضارتين:  م Reygasse 1881 -1965ريغاس 

و اصدر كتابا خصصه للفترات العصور الحجرية في شمال افريقيا،  في دراسة الرسومات و النقوش الحجرية في الجزائر

م صدور كتابين هامين حول  1930شهدت سنة  و في نفس النسق، العصور الحجرية في افريقيا الشماليةتحت عنوان: 

 موضوع ما قبل التاريخ في شمال افريقيا:

 التاريخ؛ لا قب: افريقيا في متحت عنوانم  1961- 1877لهنري برويالكتاب األول 

العصور الحجرية : تحت عنوانم  Hugo Obermaier 1877 -1946لهيجو اوبرماير الكتاب الثاني

ي سنوات ثم تاتريغاس.  لألثري  العصور الحجرية في افريقيا الشمالية وظهر كتاب اخر تحت عنوان: بإفريقيا الصغرى 

ي و العالم الباليونتولوج املاض ي بحيث شهدت الساحة العلمية ميالد كتابان مهمان لكل من الخمسينات القرن القرن 

ماقبل التاريخ  عنوان الكتاب األول :م،  1992 – 1907م و خاصة بالوت   1967-  1890الجيولوجي رايموند فوفري 

دراسة  فهما بمثابة مرجعين ملن يريد، قبل التاريخ شمال افريقيا ام :اما الكتاب الثاني حمل عنوان، االفريقي الجزء األول 

اعتنت بالتاريخ و علم االثار و فترات ما م  1953سنة  ليبيكا":" مجلة كما تأسست فترات ما قبل التاريخ في املغرب الكبير.

 .م 1952 و تم انعقاد املؤتمر الثاني االفريقي ملا قبل التاريخ سنة ةقبل التاريخ بصفة أكاديمي
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 Leأجمعت الدراسات االنثروبولوجية التي تهتم بتطور الساللة البشرية ان الفترة الجيولوجية الرابعة 

quaternaire أي مرحلة فجر وهذه املرحلةمرحلة حاسمة في ميالد أولى الحضارات البدائية قبل ظهور الكتابة  كانت 

و أهمها  ( البشرة، اللغة، النمط االجتماعي... )لون  وحتى اثنياالتاريخ تنتهي مع توافد أولى شعوب غريبة عن املنطقة ثقافيا 

تقرار ) أي اس مورفلوجية -الناحية الجيوعرفت هذه الفترة اكتمال شكل أراض ي شمال افريقيا من و وصول الفينيقيون 

ية خاصة في الجنوب بأوروبااليابسة و التشكل النهائي للجبال و الهضاب و املجاري...( حيث كانت شمال افريقيا قريبة جدا  

جهتها الغربية فسهل انتقال االنسان من قارة الى قارة، كما عرف املناخ استقرارا ملحوظا و بطبيعته حارا انطالقا للبقايا 

 الى طبيعة هذا املناخ كالفيلة و النسوريات ) الفهود و ضباع ...(. تأقلمتير الى وجود ثروة حيوانية التي العظمية التي تش

 ألدواتلقسمت فترات ما قبل التاريخ شمال افريقيا الى مراحل زمنية توقفت حسب التقسيمات النمطية 

 دي مورتييهييل جبر  –العالم  بدأهالنمطي  الساحقة وهذا التصنيفالتي استعملها االنسان في تلك الفترات 

Gabriel De  Mortillet   و هي على الشكل التالي:م   1869سنة 

و هي تمثل فترة العصور الحجرية القديمة هذه األخيرة تبدا مع صناعة تمهيدية  الحضارة االشولية

و اعرق املواقع الذي أظهرت فيها هذا النوع من األداة هما  الحجرية  التي  عثرت على شكل كريات دائرية منحوته لألدوات

و هذه االدوات الحجرية ) املغرب( -دار البيضاء سيدي عبد الرحمان ، ب –) والية سطيف( و موقع -عين حنش  –موقعا 

ارخت  بحيثعلى عراقة ساللة االنسان في شمال افريقيا، أوال على وجود صانع بشري لهذه األدوات و تدل كذلك  برهنت

. كما صنفت االشكال الكروية الى تلك  سنة قبل امليالد في موقع سيدي عبد الرحمان 700000بقاياه العظمية الى اكثر من 

 –التي عثرت في مواقع أخرى بأفريقيا ) تانزانيا، كينيا و اثيوبيا( بحيث في هذه املواقع نسبت هذه الصناعة الى انسان 

لجنوبي = استرالو / جنوب و بيتيك / انسان القرد او ما نسميه نحن صنف البشريات قبل ظهور االنسان ااالسترالوبيتيك )

 (.االنسنة

و على خالف زمالئه سمى هذه موقع سيدي عبد الرحمان - بيبرسون - العالم الباليونتولوجي درسلقد 

، اما موقع الجزائر فقد اهتم بدراسة موقع  عين الحنش بالقرب من العلمة، العالم األدوات باالدوات ما قبل االشولية

الذي عثر على العديد من األدوات الكروية و على ثروة نباتية  استوائية و  –Camille Aranbourgكاميل ارنبورج  –الفرنس ي 

ي موقع فاملتمثل في انسان الباليكاو  ان القائم ظهور موقعا عامليا اثر العثور على أولى نماذج االنسشهد ت الجزائر كذلك 



 Athlanthropusالرجل األطلس ي  –و سماه برجل   -ك. ارنبورج  –م، على يد  1870تيغنيفين بوالية معسكر سنة 

Mauritanbicus . 

نزع شظايا للحجرة  سواء على محور واحد او  من الناحية التقنية استعمل انسان هذه الفترات، تقنية

على محورين  انظر شكل حتى تصبح األداة فعالة من حيث حدة استعمالها و هي نقنية بسيطة اعتاد عليها االنسان في 

حياته اليومية سواء للصيد او للدفاع عن نفسه امام الحيوانات املفترسة و أظهرت كذلك بعض املواقع على غرار بحيرة 

بشمال والية تلمسان على مجموعة من أصناف لحيوانات تعود الى فترات العصور الحجرية القديمة مثل الفيل  قرار

ذلك على فرس البحر و ك   Rhinoceros Mauritanicusو على الكركدن املوريتاني    Elephas Atlanticusاألطلس ي 

Hippopotamus Amphibus . 
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