
 
 

  وزارة الثقافة

  المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم اإلنسان والتاريخ

  المھرجان الثقافي اإلفريقي الثاني بالجزائر

 

"اإلكتشافات الحديثة:اإلنسانية إفريقيا مھد:"ملتقى دولي تحت عنوان  

 

 27 إلي 25من ) الجزائر(خ المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريينظم 

يخ بإفريقيا رقبل التا مال  الفترات األولىملتقى دولي حول) الشرق الجزائري( بمدينة سطيف 2009أكتوبر 

 بمناسبة المھرجان اإلفريقي الثاني الذي وذلك ؛"اإلكتشافات الحديثة: إفريقيا، مھد اإلنسانية"تحت عنوان 

سيجمع الملتقى باحثين أفارقة وغربيين مختصين  في و .  اإلفريقيأوكل للجزائر باحتضانه من طرف اإلتحاد

 بإفريقيا و ةحديثالنتولوجيا اإلنسانية لمناقشة اإلكتشافات والدراسات اإلفريقية في مجالي ماقبل التاريخ والبالي

 .تھا علي التطور البيولوجي والثقافي للبشريات األولىاتداعي

 

  

 موضوع الملتقى

المرفقة  ، للبشرياتيةاتمستحثأقدم بقايا بما تحوزه من . إفريقيا ھي مھد اإلنسانيةالمسلم به أنمن  

 بطونغ 1924بالقارة سنة  البشريةمستحثاتال  أولىإكتشفت حيث األقدم في العالمتعدأحيانا بأدوات حجرية 

(Taung)ت بإفريقيا الجنوبية من طرف رمون دار (Raymond Dart) رالوبيتكوس ت سماھا أس 

ذات بشرية  بقايال(Leakey) الزوجين ليكي  فا إكتشو يليھاAustralopithecus africanus)ركانوس أف

 بارنتروبوس أطلقا عليھا إسمانزانياتفي (Olduvai)  بألدوفايخضائض تشريحية خشنة

بواسطة تقنية .) س.م( مليون سنة1,79وأرخ ھذا الجنس البشري ب (Paranthropus boisei)،بوازيي

حقيقية للبحث عن النطالقة على اإل ھذا اإلكتشاف حفزونظرا لتأريخه القديم جدا، . لبوتاسيوم أرغون اتأريخ

 شتدت حركية البحث وبالفعل،ا. ات من القرن الماضييالبقايا البشرية القديمة بإفريقياالشرقية مع بداية الستين

 انزانيا، و مالوي،تان مثل إثيوبيا، كينيا، مكثفة في المناطق الشاسعة لألخدود اإلفريقي الذي يشمل عدة بلدال

رالوبيتكوس ت ھذه اإلكتشافات بقايا أسخصت،و انثربولوجية بالغة األھميةاكتشافات تمخضت عنحيث 

، بارنتروبوس .س. م3,4المؤرخ ب )أفار،إثيوبيا ((Australopithecus afarensis)أفارنسيس 
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، .س. م2,6المؤرخ ب ) حيرة توركانا،كينياب ((Paranthropus aethiopithecus) أيثيوبيتكوس

 الي 2,2 من و الممتد تأريخيا) إفريقيا الجنوبية ( (Paranthropus robustus)بارنتروبوس روبستوس

  .س. م2,3المؤرخ ب ) بكينيا وتوركانا انزانياتالدفاي ب ( (Homo habilis) ، و ھومو ھبليس.س. م1,1

بقايا و التي كشفت على ات من القرن الماضي، يأجريت في التسعينتي ك اللت،المتواليةبحاث من جملة األو  

 بكينيا (Tugen Hills) بتوجن ھيلس (Orririn tugensis)  توجنزيسيرينحفرية أكثر قدما،مثل أور

 و أرديبتكوس راميدوس (Ardipithecus kadabba)، أرديبتكوس كدابا.س. م6مؤرخ ب ال

(Ardipithecus ramidus)واش األوسط بمنطقةاأل (Middle Awash)  على التوالي بإثيوبيا المؤرخين

 بمنطفة (Australopithecus anamensis) رالوبيتكوس أنامنسيست أسو .س. م4,3 و 5,8ب 

 Kenyathropus)، كنينتروبوس بالتيوبس.س. م3,8 و 4,2 بكينيا المؤرخ مابين  (Kanapoi)كنابموي

platyops) رالوبيتكوس تو أس, .س. م3,5كينيا المؤرخ ب ب  في منطقة بحيرة توركانا

لكن اإلكتشافين . س. م2,5المؤرخ ب ) إثيوبيا( باألواش األوسط (Australopithecus garhi)قارحي

 المؤرخ ب  (Australopithecus bahrelghazali)رالوبيتكوس بحرالغزاليتاألكثر تأثيرا ھما بقاياأس

. س. م7المؤرخ ب  (Sahelanthropus tchadensis)  تشادنسيس ساحلواتروبوسبقاياو. س. م3,5

، وكال الجنسين البشريين تم إكتشافھما في التشاد بإفريقيا  (Toumai)والمعروف بإسمه الشھير توماي

من ن غيرا كثيرا ان اإلكتشافاھذ.  كلم غرب األخدود الشرق اإلفريقي2500الوسطى التي تبعد بحوالي 

 .س. م7 حوالي إلى البشريات األولى عمر  بإرجاعطور األول لإلنسان، و ذالكالمعطيات الحالية و نماذج الت

 . أن إفريقيا الشرقية لم تكن الحيز الجغرافي الوحيد لتطور اإلنسان القديم بالقارة اإلفريقيةداللة علىو

 

  لبداية ما المرجعيةمن أھم المواقع انزانيا و كوبي فورا بكينيات على المستوى الثقافي، تبقى مواقع ألدفاي بأما

قبل التاريخ في إفريقيا و العالم، لكن األبحاث الحديثة التي أجريت في مناطق متفرقة من القارة اإلفريقية بينت 

 أحداث وقعتلوجية األشولية وو ظھور التكن،و أقدم تواجد بشري بإفريقيا ،الحجرية الصناعة لوجية وأن تكن

  بإثيوبيا و لوكالالي (Gona)ثرية التي أجريت في مواقع قوناالتنقيبات األف. في زمن أقدم مما كان يعتقد سابقا

(Lokalalei) 2,6بعلى التوالي بغرب بحيرة توركانا بكينيا، أفرزت أدوات حجرية ذو نوعية جيدة مؤرخة 

ھذه اإلكتشافات حفزت بعض الباحثين إلى إقتراح تقسيم المركب الصناعي األلدواني إلى  .س. م 2,3 و

سميت بالما قبل األلدوانية، و ثانيھما تمثل . س. م1,8إلى 2,6 أولھما قديمة مؤرخة من . اعتين مختلفتينصن

 .س. م1,5اختفائھا في حدود إلى . س.  م1,8كية المؤرخة من ياأللدوانية الكالس
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 Australopithecus)على بقايا أسترالوبيتكوس قرحيفي نفس المستوى الستراتغرافي عثر لقد  

garhi)  س.  م 2,5 أنه في حدودة تقطيع اللحم باستعمال أدوات حجرية، مبينعليھا أثار عظام لحيوانات و .

 من جديد إشكالية ةطارح، الغذائيرة من اللحوم في نظامھا البشريات األولى في استھالك كميات معتببدأت 

  .صانع أول األدوات الحجرية

 موقعي عين الحنش و الخربة بالجزائر أن  كل منفي إفريقيا في شمالاألبحاث الجارية نتائج أظھرت  كما

 الصناعة التي  أن، و.س. م1,8البشريات األولى إستقرت في ھذا الجزء من القارة اإلفريقية في حدود 

  . المعروفة بإفريقيا الشرقيةاأللد وانية جدا بالصناعة ھةستعمتلھا ھي شبيإ

 (Konso Gardula)بحاث الجارية في منطقة قنسو غردوال األفإن ارة األشولية، ضو فيما يتعلق بالح

و  .س.م1,7-1,6  خالللوجيا األشولية ظھرت و بكينيا تشير إلى أن التكن (Kokiselei)بإثيوبيا و كوكسالي

 المتطور كصناعة إنتقالية بين األلد وانيتدعو إلى إعادة النظر في صحة أقدمية الصناعة األشولية فإن بالتالي 

خالل المراحل األولى من تطور اإلنسان )  دورله كان نإ(تين األلدوانية و األشولية، و دور األشولي الصناع

ما قبل غير آھلة   و طبيعة انتشار ھذا النوع البشري في مناطق كانت في(Homo erectus)المنتصب

  .بالبشريات السابقة

 7من (البشرية المتعلقة بالمستحثات  كتشفاتمال آخر تسليط الضوء علىإلى أساسا يھدف ھذا الملتقى الدولي 

 حديثا في إفريقيا، و تداعيتھا على التطور المكتشفةشولية األلدوانية و األحجرية الدوات و األ.) س. م1,5إلى 

 .  و السلوكي للبشرياتالمورفولوجي

  

 : يأمل الملتقى إلى مناقشة اإلشكاليات التالية

  الدائمة؛االستقامةظھور ) 1

 Sahelanthropus). س. م3,8قدم من األ:لتحوالت التشريحية بين البشريات عيات اتدا) 2

tchadensis, Orririn tugensis, Ardipithecus kaddaba,  
Ardipithecus ramidicus (س.م3,8-2   تلك المؤرخة بينو ).من جھة ) كل ممثلي أسترالوبتكوس

.) س.م  (~2,3  أقدم ممثلي جنس اإلنسانو.) س. م3,8إبتداءا من ( بين ممثلي أسترالوبتكوس وفيما بعد

 ؛من جھة أخرى

 سيا؛آظھور اإلنسان المنتصب في إفريقيا أو في ) 3

 كانت بداية استعمال األدوات الحجرية من طرف البشريات وھل الحجرية، الصناعةلوجياوظھور تكن)4

 الشاملة؛ألولى متأثرة بالتغيرات المناخيةا
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ستعمل األدوات انع و م صھو لوبتكوس ادوات الحجرية، و فيما إذا كان أستر صانع أقدم األمن ھو)5

 الحجرية؛

 م في مھارة البشريات القديمة أا كانت تعكس نقصھلطبيعة الصناعة الماقبل األلدوانية و داللتھا؛ و )6

 دة األولية؛ي ناتجة عن متغيرات و نوعية الماھ

 كان يمثل صناعة متباينة عن ھل ن األلدواني و األشولي، و صناعة إنتقالية بياأللدواني المتطور ھل )7

 عكس ميالد المركب الصناعي األشولي؛يالصناعة األلدوانية أم 

 ظھور مفاجئ أو نتيجة تطور عن الصناعة األلدوانية؛: ظھور الصناعة األشولية )8

المناطق المعتدلة من نحو ظھور الصناعة األشولية مع ھجرة أقدم البشريات من إفريقيا تزامن ھل )9

 البشريات القارة اإلفريقية قبل اختراع الصناعة األشولية؟غادرت ھذه أم العالم القديم 

 اإلنتقال إلى العصر ةبدايمؤشرات ھي  ماوماھو مآل أو مآالت الصناعة األشولية في إفريقيا )10

 تي األوسط اللفلوازي؟يالباليول
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