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أ  

  

  مقدمة                                           
  

ور احلضاري اإلنسـاين  يف دراستها و تفسريها للتطريا ما تناولت األراء و األحباث كث
كثرية من عاملنا الفسيح ، غري أا كانت يف أغلب األحيان تقصـي منطقـة بـالد     بقاع

، تكون قد سـامهت بـه   املغرب  عامة و الصحراء خاصة  من أي دور حضاري  فعال 
  . مسرية احلضارة اإلنسانية

رمبا كان ذلك  من األسباب اليت دفعتين إلختيار موضوع هذا البحث ، و لكوين أيضا 
أحد أبناء الصحراء اجلزائرية تدفعين رغبيت يف كشف بعـض الغطـاء عـن دورهـا      من

رغبة يف ذلك ، تدفعين رمبا  أحد املراكز احلضارات البدائية احلضاري املطمور ، بإعتبارها 
جاحمة لتمحيص وغربلة ما كتب عن املنطقة ، خاصة املكتوبة منها باللغة األجنبية ، حماوال 

  .إعطاء األحكام وجهها الصحيح بكل صدق و موضوعية
 تاريخ اجلزائر القدمي عامـة و  إذ ال يسع أي باحث أو قارىء يرغب يف التعرف على

  التعامل مع كتابات البـاحثني واامـؤرخني  صوص إالخالل ما قبل التاريخ على وجه اخل
الغربيني ، الذين درسوا اىل حد ما  هذه احلقبة الطويلة  من تاريخ اجلزائر، وهلذا حاولت 
أن يكون عملي املتواضع هذا يف املستقبل إضافة بسيطة حماوال املسامهة يف دراسـة هـذا   

لو صغرية منـه بتنـاول العصـر     والضوء على زاوية  يوي من تارخينا  مسلطااجلانب احل
  .هي الصحراء اجلزائرية  منطقة رحبة اال و احلجري احلديث و

حسب علمي فإن الدراسات األكادميية اليت تناولت تاريخ الصـحراء اجلزائريـة يف    و
بعض  منها ، إذا ما إستثنيناالتاريخ شحيحة فترة ما قبل  العائدة اىل القدمية خاصة العصور 

األربعـة   متوقفة منذ ما يزيد عنألحباث باللغة األجنبية و اليت هي بدورها  الكتابات و ا
  :قليل جدا ال يكاد يذكرأو أكثر، فما أستطعت  أن أضع عليه يدي  باللغة العربية  عقود
 ،غرافية التارخيية،األسكندريةسري عبد القادر اجلوهري ، مشال إفريقيا دراسة يف اجلي -

  . 1970 دار اجلامعات املصرية ،



ب  

، )اجلزائر منذ نشأة التـاريخ  ( ،  1حممد الطاهر العدواين ، اجلزائر يف التاريخ ، ج -
  .1984اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب، 

، تاريخ ) الفصل الثالث والعشرون (هوغو ، الصحراء فيما قبل التاريخ ، .ج.هـ  -
  .1980ول، جني أفريك ، اليونسكو ،إفريقيا العام ، الداأل

 ، عـني  مواقع وحضارات ما قبل التاريخ يف بالد املغرب القدميحممد الصغري غامن ، -
  .2003مليلة ، دار اهلدى، 

عبد الصادوق صاحل ، الفن الصخري يف مشال إفريقيا ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات  -
  . اجلامعية

ا خالل فترة ما قبل لقد عرفت الصحراء اجلزائرية مثل بقية أرجاء املعمورة نشاطا بشري
التاريخ بأدواره الثالثة و إن كانت بشكل  أكثر متيزا خالل الدور األخري منه، أي خالل 

م حسب أقدم تأريخ لآلثـار املاديـة   .ق 6100العصر احلجري احلديث الذي إمتد من 
م حيث أخذت الصـحراء شـكلها   .ق 1000النيوليتية  املكتشفة مبوقع بأمكين  اىل غاية 

تقريبا مما أدى اىل عرقلة و توقف هذه النهضة النيوليتية و إنـدثارها  إذ  أرخـت    احلايل 
  ).  250 –أو ( + م .ق 1380بـ ) 2( آخر بقايا الكهف األوسط بتمنراست

لكن اإلشكال الذي يطرح نفسه و بشدة هو ما موقع هذه الصحراء إبان فترة العصر 
اإلنتاجية الكربى اليت عرفتها البشرية وهي احلجري احلديث و ما مدى مسامهتها يف الثورة 

  متر مبفصل تارخيي هام ؟
هل كانت صحراؤنا سباقة يف ثورا اإلنتاجية و التقنية ، مقارنة بـاملراكز احلضـارية   

  القدمية األخرى ؟ أم أن األمر كان عكس ذلك ؟
  ة ؟ما حجم  هذه املسامهة اليت قدمتها لآلخرين ؟ ويف أي جمال كانت هذه املسامه

  خصوصا إذ عرفنا أن اإلنقالب اإلجيايب الذي حدث خالل العصر احلجري احلديث قد



ج  

وتـدجني  )الزراعة ( مشل ميادين خمتلفة و على عدة أصعدة يأيت يف مقدمتها إنتاج الغذاء  
وظهور عالقات إجتماعية متميزة أساسها التخصـص يف العمـل ، و   ) الرعي ( احليوان 

  ).الدين ( تطور احلياة الروحية 
  فهل حتققت هذه الشروط جمتمعة أم حتقق البعض منها دون اآلخر ؟

هذا ما أصبو جاهدا  اىل اإلجابة عنه يف مشروع هذا البحث املتواضع حماوال اخللوص 
  .اىل احلقيقة و اليقني باإلثباتات و الرباهني املادية إن أمكنين ذلك

املنهج التحليلي اإلستقرائي ، مستعينا بالنظر اىل طبيعة املوضوع املقترح فإين إعتمدت 
بالشواهد و الدراسات األثرية ، اليت وصلت إلينا ، حماوال حتقيق أهداف هذا البحث ، و 
لإلجابة عن التساؤالت السابقة الذكر ، رمست خطة مناسبة للبحث متكونة مـن أربعـة   

  :فصول كانت كالتايل 
زائرية بتحديد موقعها اجلغـرايف  تضمن الفصل األول دراسة جغرافية للصحراء اجل -

داخل إطار كل الصحراء الكربى ، و دراسة مظاهر السطح املختلفة و البنية اجليولوجية ، 
بإلضافة اىل معرفة مناخ و نبات و حيوان الصحراء يف الوقت احلايل و خـالل العصـر   

  .احلجري احلديث بغية معرفة التحوالت الكبرية اليت طرأت على املنطقة
الفصل الثاين ، فخصصته ملعرفة املالمح العامة اليت متيز العصر النيولييت عن غريه من أما 

العصور احلجرية األخرى ، الزراعة وتربية احليوان اىل جانب إسـتمرار حرفـة الصـيد    
والقنص وتطور الصناعة بإبتداع أسلوب الصقل وامليكروليـت ، و ظهـور تنظيمـات    

  .والفنإجتماعية خمتلفة وتطور املعتقد 
أما الفصل الثالث فخصصته ملظاهر النيولييت ذو التقاليد السودانية بالصحراء اجلزائرية،  
من حيث تعريفه و إمتداده ومعرفة أصوله و جذوره ، فأوجه النشـاط القـائم آنـذاك    
كالزراعة ، الرعي ، الصناعة ، الصيد والقنص ، وحماولة معرفة التنظيم اإلجتماعي القائم 

  .الدين و الفن  آنذاك ، و
  



د  

أما يف الفصل الرابع ، فتناولت املظاهر احلضارية للنيولييت ذو التقاليد القفصـية، مـن   
حيث تعريفه و إمتداده و معرفة أصوله وجذوره هو اآلخر أيضا، والنشاط اإلقتصـادي  
الذي صاحب العصر النيولييت  من زراعة ورعي و صناعة ، الصيد والقنص ، وحماولة بناء 

  .ظيم اإلجتماعي القائم آنذاك ، و مظاهر الفن و اإلعتقادالتن
، بسبب قلـة  )القفصي (ولقد صادفتين صعوبات مجة عند دراسة هذا النيولييت األخري 

الدراسات األثرية و العلمية اليت تناولت هذا العصر بالصحراء اجلزائرية ، مقارنـة مبثيلـه   
  .بإهتمامهم  أكثر  ،الذي حضي على ما يبدو)السوداين ( النيولييت 

  :  مراجع البحث عرض و حتليل
من خالل قراءة كل مراجع البحث على إختالف أنواعها ، تتبني لنا اخلطوط العريضة 

  :اآلتـي التصنيف أساسها بناء على اليت ميكننا 
    : املراجع باللغة العربية  -)أ

دراسة جغرافية ( ول وتشمل أغلبها الكتب اجلغرافية اليت متاشت بدورها مع الفصل األ
السمات العامـة  ( ، كذلك  وظف قسم كبري منها يف الفصل الثاين ) للصحراء اجلزائرية 

، و اىل جانب ذلك فأغلبها كتب قدمية ، فاجلديد منها يعـد  ) للعصر احلجري احلديث 
على األصابع إعتمد مؤلفوها على ترمجة  الكتب األجنبية ، دون  أن يعـدوا أي حبـث   

  .ميداين
مظاهرالعصـر احلجـري   ( بينما تقل نسبة إستخدام املراجع العربية يف الباب الثـاين  

بشكل ملحوظ جدا حيث تغطي املراجع الفرنسـية هـذا   ) احلديث بالصحراء اجلزائرية 
  .العجز
  : املراجع باللغة األجنبية  -)ب

ذا يرجع كل املراجع األجنبية اليت وردت يف هذا البحث كانت باللغة الفرنسية ، و ه
،  لغات األجنبية األخرىلللقلة منها اليت تناولت فترة ما قبل التاريخ  بالصحراء اجلزائرية با

و نلفت النظر أن هيمنة اللغة الفرنسية على توثيق ما قبل تاريخ الصحراء اجلزائرية تقابلـه  



ه  

،  ) (rio de oroهيمنة إيطالية على توثيق الصحراء الليبية و إسبانية على الصحراء الغربية 
  .وهذا راجع بطبيعة احلال آلثار التقسيم اإلستعماري لبالد املغرب و الصحراء

النيـولييت الصـحراوي ذو التقاليـد    (  ،وهلذا قد مت توظيفها يف الباب الثاين بفصليه
تنقسـم  حسـب   و هي ) النيولييت الصحراوي ذو التقاليد القفصية ( و      )السودانية 

  : دورها و أمهيتها يف املوضوع كما يلي

   :التقارير األثرية  -1

مركـز البحـوث   )   C.R.A.P.E(قليلة العدد كلها عبارة عن مذكرات أصـدرها  
األنثربولوجية و ما قبل التارخيية و اإلتنوغرافية، معظمها نتاج بعثات و حفريات  أثريـة  

  : ية السبعينات، أمهها بالصحراء منذ اخلمسينات لتتوقف مع بدا
1_ Hugot (H.j.), Recherches préhistoriques dans l'ahggar nord-occidental, 

Mém du c.r.a.p.e.1,paris,1963.                                                              
يبات اليت أجراها هي حصيلة التنق هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من  التقارير األثرية ،    
يف عمق  اهلقار، و لقد خدم هذا الكتاب كـال الفصـلني    )املنية(هوجو حبفرية .ج.هـ

األخريين على إعتبار أن البقايا األثرية بالسويات العلوية يف املنية ترجع للنيولييت السـوداين  
                                                                 .بينما الطبقات السفلى للنيولييت القفصي

2_ Chamla (M.C.),Les Populations anciennes du sahara et des régions 
limitrophes,(étude des restes osseux humains néolithiques et 
protohistoriques), Mém du c.r.a.p.e.9,paris,1968                                         

قامت بدراسة الكثري من  ميدانية  إيتنوغرافية قامت ا األستاذة شاميال ، حيث دراسة     
  . اإلفريقي قايا العظمية العائدة لفترة ماقبل التاريخ بالصحراء  و دول الساحلالب

3_ Camps (G.), Amekni néolithique ancienne de hoggar , Mém du 
c.r.a.p.e. 10 , paris ,1969.  

موعة التقارير اليت مجعها غابريال كامبس من خالل إشرافه علـى حفريـة   هو جم و     
للنيـولييت ذو  كشفت عن العديد من اآلثاراملادية العائدة اليت باهلقار،هذه احلفرية ) أمكين(

   .التقاليد السودانية بالـمنطقة
4_ Maitre ( J.P.), Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, (1)Téfedest 
centrale,Mém,duc.r.a.p.e.17,France,1971 .                                                   

            



و  

ب ماتر األثرية ،من خالل حفرياته مبوقع تفديست جنوب اهلقـار ، و  . تقارير العامل ج 
اسة أثريـة  ترجع مجيع طبقات هذه احلفريات اىل  للنيولييت ذو التقاليد السودانية وهي در

  .مشلت خمتلف شؤون حيام متكاملة
5_Aumassip (G.), néolithique sans poterie de la région de l'oued  mya 
(bas-sahara),s.n.e.d, alger,1972                                                                     

أوماسيب  من خالل أعماهلـا  .العاملة األثرية جهي نتاج التقارير األثرية ، اليت مجعتها     
بالقرب من ورقلة حيث أجرت ما يزيد عن األربعة عشر حفريـة ، و   )أوالد مية(برواق 

  .للنيولييت ذو التقاليد القفصية تنتمي كل  خملفاا
6_ Camps (G.), Le néolithique de tradition capsienne au sahara, extrait 
des traveaux de l'institut de recherches saharienne,t 26,c.n.r.s.1967. 

األثرية اخلاصة بالنيولييت ذو التقاليد القفصـية   عبارة عن ملخص موعة من التقارير      
بالصحراء اجلزائرية ، مجعها غابريال كامبس الذي كان  آنذاك مديرا للمعهـد الـوطين   

تناولت صـناعة األدوات  هذا الكتاب أعمال ة احلقيقة أن خالص لألحباث الصحراوية ، و
باقي  أنشطة احليـاة األخـرى ، ممـا     ومل تتعداها اىلفقط  احلجرية اخلاصة ذا النيولييت

    .إنعكس  بدوره على نسبة فائدا احملدودة على هذا البحث
  :  عامـة كتب خمتصـة -2    
ركز بعضـها علـى الصـحراء     خمتصة إما يف جغرافية الصحراء الكربى و قد و هي     

       النيولييت الصـحراوي إمـا كليـة    اجلزائرية أو كتب خمتصة  يف  ما قبل التاريخ تناولت 
خاصة نيولييت الصحراء اجلزائرية ، و لقد إعتمد مؤلفوها  يف أجزاء منها  ردأو و) عموما ( 

قبل التـاريخ الشـمال   يف كتابتها ، إما على جتربتهم و خربم الطويلة يف التعامل مع ما 
  : اإلفريقي و الصحراوي على وجه التحديد أو على تقارير احلفريات السابقة ، أمهها 

  :كتب جغرافية  -أ    
التضاريسـية ،  كثرية متنوعة منها ما تناول التركيبة اجليولوجية للصحراء و البنيـة        

منها ما تنـاول  سـرد تـارخيي     و هناك ة النباتية و أنواع احليوان حليااأنواع إضافة اىل 
للرحاالت و اإلكتشافات األوىل هلذه الصحراء اهولة آنذاك خاصة و أن بعض الكتـب  
قد ألفها بعض الرواد األوائل الذين مت على أيديهم إكتشاف الصحراء الكربى وخاصـة  



ز  

 قسمها النموذجي  املتمثل يف الصحراء اجلزائرية و يأيت على رأسهم الفرنسـي فيلـيكس  
  :  ، و أهم هذه املراجع) .Gautier F( جوتييه 

1 _ Gautier (E.f.) ,le sahara , payot, paris,1928. 
2_ Gautier (E.f.), Mission au sahara, t1,( sahara algérien ) , librairie 
armand colin , paris , 1908. 
3 _ Furon (R.) le sahara (géologie,ressources,minérales) , payot , paris , 
1964. 
4 _ Despois (J.),et R.Raynal ,Géographie de l'afrique du nord –ouest, 
payot, paris,1967. 

  

  :  العامة ب ـ كتب ما قبل التاريخ
، منها ما خصص فصول مراجع تناولت فترة ما قبل التاريخ الشمال إفريقي  والصحراوي

و ختتلف أمهية هذا النوع  لبحث ،العام لسياق الا  يف منها ما أورده اجلزائرية و للصحراء 
من املراجع بالنسبة لدراسة النيولييت بالصحراء  اجلزائرية  حسب  املؤلف،  إذ أن هنـاك  
منهم من قام بأحباث و أعمال أثرية ختص هذا النيولييت  و له باع طويل يف التعامل مع ما 

الكتب العامة اليت تتناول فترة ما قبل التاريخ  قبل التاريخ الصحراوي ، و هلذا كتبوا بعض 
  .هوجو . كامبس ، و هـ . الشمال اإلفريقي و الصحراوي و يأيت  يف  طليعتهم  غ

و هناك من كتب على منوال هؤالء دون أن يكون له أي تعامل أثري أو حفـري مـع   
ن حضارات النيولييت الصحراوي بل غري متخصص فيه إذ أورده عرضا يف سياق كتاباته ع

ما قبل التاريخ باملنطقة، و هلذا  أعتمـد علـى مراجـع و كتابـات املتخصصـني و             
 : املتعاملني معه و أمهها

1 _ Alimen (H.), Préhistoire de l'Afrique, éd. N.Boubée et Cie, paris, 
1955.  
2 _ balout (L.), préhistoire de l'Afrique du nord ,Essai de 
chronologie,Arts et métiers graphiques, paris,1955. 
3 _ Brahimi (C.), Initiation a la préhistoire de l'algerie , s.n.e.d. alger 
,1978. 
4_ Camps (G.),Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du nord et du 
sahara, éd  doin , paris,1974. 
5 _ Hugot (H.j.), le sahara avant le désert, Editions des hespèrides, Paris 
,France, 1974. 

  



ح  

ويف األخري اليسعين سوى ان أشكر كل الذين ساعدوين على إجناز هذا العمل ، بدءا 
من أستاذي املشرف على مشروع هذا البحث األستاذ الدكتور عبد العزيز بن حلرش ، و 

بة الوطنية بالعاصمة ، بفرعيها فرانـز فـانون،   عمال مكتبة األرشيف بقسنطينة ، و املكت
، و أيضا مكتبة املركز األسـقفي لألحبـاث بالعاصـمة            C.R.A.P.Eواحلامة ، ومكتبة 

 )GLYCINES (  و لكل الذين ساعدوين وسهلوا يل مهميت يف اإلطالع على املراجع ،
  .املتوفرة حبوزم 

الفراغ الذي تعاين منه الدراسات التوثيقية   كما أمتىن أن يسد هذا العمل املتواضع بعض
للصحراء اجلزائرية باللغة العربية على وجه اخلصوص، كما أمتىن أن يشكل إثراء للمكتبـة  

  .  التارخيية العربية
         

  
   
    
  
  

 
 



 

     
  .مــات العصــرجغرافيــا املكــان و سـ: ب األول لبــاا

  
  .دراســة جغرافيــة للمكــان: الفصــل األول  

  . أوال ـ  الصحــراء الكــربى     
  .تعريفــها / أ       

  .أقسامــها / ب      

  .ثانيا ـ الصـحراء اجلـزائريــة    
  .مظاهر السطح / أ          
  .لبنية اجليولوجية ا/ ب         

  .املنـــاخ / ج         
  .النبــات/ د         
  .ـــوان احلي /هـ         
          

   
  
  
  
  
  



 

  :الصحراء الكربى_ أوال     
  :تعـريفـــهـا _ أ  

فلو سألت أحد ساكنيها عـن  1من الصعوبة مبكان إجياد تعريف حمدد ودقيق للصحراء الكربى،
لك النطاق الواقع خارج حدود القرية اليت يسكنها، أي مبعىن اخلالء الواقع مدلوهلا ألجابك بأا ذ

  2.خارج العمران
فالصحراء كلمة عربية تعين األرض اجلرداء، إذ مثلت للعرب األرض الواسعة املسطحة القاحلة 
من كل نبات، يف لون هو مزيج من الرمادي و البين و هذا هو املعـىن الـذي محلتـه يف اآلداب    

  3.هلية، و حتمل الصحراء طابع املوت و لونهاجلا
تلك  املستوية : " لقد عرفت الصحراء من األرض يف معجم لسان العرب إلبن منظور على أا

يف لني و غلظ دون القف ، و قيل إا الفضاء الواسع الذي ال نبات فيه، و الصحراء مـن األرض  
 جبال ملساء و مجع صحراء صـحروات، و  مثل ظهر الدابة األجرد ليس ا شجر و ال أكام و ال

  4".صحارى، و هي مؤنث الصفة و يقال أصحر أي الذي يضرب لونه من احلمرة اىل الغربة 
فلم يسم هريودوت الصحراء بإمسها، و إن كان قد أشار لرياحها احلارة القاتلة ، و رماهلـا،و  

قـاطين منطقـة    6ار لألثيـوبيني كما أش 5واحات خنيلها ، و رأى فيها إمتدادا  ألراضي اللبيني،
، و إستخدم بطليموس يف القرن الثاين امليالدي كلمة ليبيا 8احلالية وبالتايل عمق الصحراء 7التبسيت

  9.على املنطقة الواقعة جنوب مدار السرطان
  

                                                
    1 _ H.j.Hugot , le sahara avant le désert, Editions des hespèrides, Paris , France , 1974 , p 20.   

2 _ R.Pottièr, histoire du sahara , nouvelles èditions latines , paris , 1920 , p 10. 
  .9،ص1961، النشر و التوزيع و، املكتب التجاري للطباعة  تبريوالكربى ، ترمجة ، خريي محاد ، ،  الصحراء غريستر جورج _   3
  .16، ص 1997أبو الفضل إبن منظور ، لسان العرب ،  الد الرابع ، بريوت ، دار صادر، _  4

5_ St Gsell , hérodote (textes relatifs à l'histoire de l'Afrique du nord ), jourdan ,alger,1915.pp 168. 169.   
   .املقصود الزنج :  األثيوبيني _ 6
، القاهرة، ) إفريقيا وأستراليا ( ، 2ج ، أنظر مجال الديناصوري و آخرين ، جغرافية العامل،) م3415(مرتفعات جبلية مشال تشاد : التبسيت  _ 7

  . 188، 187املكتبة األجنلومصرية، بدون تاريخ، ص ص
8_ H.Basset , la libye d'hérodote d'après le livre de m.gsell , R.Africaine, 1918 , N° 59,office des  publications 
universitaires, alger. pp 298,299.    

 .250، القاهرة، املكتبة األجنلومصرية، بدون تاريخ، ص ) إفريقيا وأستراليا ( ، 2وآخرون، جغرافية العامل، ج مجال الدين الديناصوري_  9



 

و إستعمل اليعقويب يف القرن التاسع للميالد كلمة الصحراء ليعين ا املقربة اليت يـدفن فيهـا   
للجغـرايف  ) فتوح إفريقيا و األنـدلس  (و لكنها يف القرن نفسه ظهرت يف كتاب 1وتاهم،الناس م

  2.املصري إبن احلكم لتعين ألول مرة جزء من الشمال اإلفريقي
م على النطاق الشاسع الواقـع بـني سلسـلة    1154بينما أطلق اإلدريسي لفظ الصحراء سنة 

،و أعاد ليون 3ان شرقا و مملكة صنهاجة غربا األطلس الصحراوي مشاال و بالد الزنج جنوبا و فز
يف القرن السادس عشر بعث اإلسم القدمي ليبيا أما يف العصور احلديثة إتسع مدلول كلمة  4اإلفريقي

       5لتشمل كل منطقة الصحراء بـني السـودان   ) Air(الصحراء اليت إطلقت قدميا على هضبة آير
   6.طالبحر املتوس و

         7ء الكربى كما تقول األطالس ،هي حقا أكرب فيـايف العـامل قاطبـة،   فالصحراء أو الصحرا
 8.ْمشاال 35 ْو 20 ،حيث متثل أكرب نطاق جاف إذ تقع معظم أجزائها بني دائريت عرض)1الشكل( 

:       ر فـإن .و هناك من يرى أا تتجاوز البحر األمحر شرقا ،لتمتد اىل قارة آسيا فحسب فـريون  
عربية إمتدادا للصحراء الكربى ،وهي تابعة لقارة إفريقيا و مفصولة عن آسيا بـاخلليج  اجلزيرة ال" 

و سأعتمد احلدود اجلغرافية املعتمدة آنيا من قبل أغلبية اجلغـرافيني، وـذا تكـون    9... "العريب
املمتدة من احمليط األطلسي اىل البحر األمحر علـى  10الصحراء الكربى هي الكتلة الشمال إفريقية،

 كلم، و من السفوح اجلنوبية لألطلـس الصـحراوي والسـاحل املتوسطـــي      5200مسافة 

                                                
  .103 ، ص2002 يعقويب ، البلدان ، حتقيق حممد أمني الضناوي، بريوت، دار الكتب العلمية،ال بن إسحاق  أمحد_   1

  .98،ص 1964عبد الرمحان بن عبد احلكم ، فتوح إفريقية و األندلس، حتقيق عبداهللا أنيس الطباع، بريوت ، دار الكتاب اللبناين،_ 2 
 وجزيرة األندلس ، مقتبس من كتابه نزهة املشتاق ، حتقيق وتقدمي وتعليق، إمساعيل العريب،أبو عبد اهللا الشريف اإلدريسي ، القارة اإلفريقية _  3

  .103ـ  87ص، ص 1983اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية، 
ار اجلزائر م بغرناطة مث هاجرت عائلته اىل فاس ، ز1485هو حسن بن حممد الوزان الغرناطي الفاسي الزياين ،ولد سنة : ليون اإلفريقي _  4

جيدا وكتب عن الصحراء ورحلته  تونس،ليبيا،مصر،السودان،موريطانيا،مايل،غينيا،السينيغال،غانا،نيجرييا،وبالتايل عرف إفريقيا البيضاء والسوداء
  . 1983سالمي،، بريوت ، دار الغرب اإل1،ترمجه عن الفرنسية،حممد حجي و حممد األخضر ، ج)وصف إفريقيا ( حسن الوزان ،: ا،أنظر كتابه

  .املقصود بالد الزنج الواقعة جنوب الصحراء الكربى: السودان _   5
  .251مجال الديناصوري و آخرون، املرجع السابق،ص_   6

7 _ E.f.Gautier ,le sahara , payot, paris,1928.p09.   
  .43، ص 1970 درية ، دار اجلامعات املصرية ،سكنيسري عبد القادر اجلوهري ، مشال إفريقيا دراسة يف اجلغرافية التارخيية، األ_   8

9 _ R.Furon. le sahara(géologie,ressources,minérales) , payot , paris , 1964, p 42.   
 H.Cuny , les déserts dans le monde , payot , paris ,1961. pp 171.  _10  



 

اإلفريقي على مسـافة   ملناخ بالدالساحلاىل غاية اخلط املار باخلرطوم واحلد الشمايل 1الشـرقي،
  ².2كلم ، و تبلغ مساحتها تقريبا تسعة مليون كلم 2000

حة املعامل ،لكنها تنتهي عموما عند اخلط الـذي  وتبقى احلدود اجلنوبية للصحراء الكربى غري واض
  3.يشكله  إمتداد  هضاب النيجر ، اليت  تتفق  مع  إنتشار نبتة كرام كرام

وهي متتد عرب البلدان احلالية التالية، املغرب األقصى، اجلزائر ،تونس ، ليبيا، مصر ،السـودان،  
وحدة الصحراء يف جفافها التام، األمـر   تشاد النيجر، مايل، موريطانيا، الصحراء الغربية، وتتمثل

   4.الذي جيعل شروط قيام احلياة ـا تكاد تكون مستحيلة خارج مناطق الواحات
           

                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .ةتلتقي حدود الصحراء يف ليبيا مع البحراملتوسط مباشر_  1

2 _ "Sahara." Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft Corporation, 2005.  
  .13، ص 1983، املؤسسة الوطنية للكتاب ، زائر ، اجلشواطئها  إمساعيل العريب ، الصحراء الكربى و_  3

 Petit Larousse en couleurs . Larousse . paris .France . 1980. P 1534 .  _4  
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   :ـ أقسـامهــــا ب  
   :ليبيــةحراء الـالص/ 1

 °17اىل °28شرق غرينتش، و بني دائريت عـرض  °20و  °30 و تندرج تقريبا بني خطي طول
   1.مشال دائرة اإلستواء ، و هي متتد من املرتفعات الساحلية املتوسطية اىل غاية السودان املصري

 :الصـحراء الشرقيـة / 2

ومتتد مـن   2مشاال، °16و  °32عرض شرقا ،و بني دائريت  °10و  ° 20ومتتد بني خطي طول 
  3.الساحل الطرابلسي و خليج السرت الكبري اىل غاية حوض حبرية تشاد

  :الصـحراء الوسطـى/ 3
و هي 4مشاال،°17و °33غربا ، وبني دائريت عرض  °5وشرقا °10وتقع تقريبا بني خطي طول 

الصحراوي اىل غاية  القسم األكرب من الصحراء الكربى إذ متتد من السفوح األجنبية جلبال األطلس
  5.جنوب األدرار إيفوراس و جنوب مرتفعات آير

ومرتفعـات أدرار  6 فالصحراء الوسطى تشمل كل الصحراء اجلزائرية و اجلنـوب التونسـي  
و مثة مساحات منها على اهلامش يف كل من تـونس ومـايل   7إيفوراس مبايل ومرتفع آير بالنيجر،

دراستنا الذي اليتجاوز احلـدود السياسـية للصـحراء    ل  املكاين والنيجر ال تدخل ضمن اإلطار
  . اجلزائرية

   :الصـحراء الغربيــة/ 4
مشاال و متتد °17و °30غرب غرينيتش ، و بني دائريت عرض  °10و °5تقع بني خطي طول   

  8.طوليا من احمليط األطلسي و واحات املغرب اجلنويب اىل غاية سهوب مشال السنيغال

                                                
1 _ A . Berthelot , l'Afrique saharienne et soudanaise,les arts et le livre ,paris,1927,pp,18,19.   

 .113صتاريخ الطبع،  اللوطن العريب الكبري، اإلسكندرية، منشأة املعارف، جغرافية ا ،د الصقارصالح الدين علي الشامي و فؤاد حمم_  2
  .286بق،ص مجال الديناصوري وآخرون، املرجع السا_  3

4 _ A.Berthelot, op cit.p19.   
5 _ R.Furon, le sahara, p21.  

   .115-114صالح الدين علي الشامي و فؤاد حممد الصقار،املرجع السابق ،ص ص _  6
7 _ R .Furon, le sahara, p 21.  

  .286ص  ، املرجع السابق ، نمجال الديناصوري وآخرو_  8



 

  :زائريـةالصـحراء اجل_ ثانيا
   :نية السـطحـوقع وباملـ_ أ 

تنطبق حدود صحراء اجلزائر  مع احلدود السياسية للدولة ، مع كل من تونس ،ليبيا ،النيجر ، 
مايل،موريطانيا ، الصحراء الغربية، واملغرب أما حدها الشمايل فهو طبيعي ويتمثـل يف سلسـلة   

، وبذلك تغطـي مسـاحة    ²كلم 1987600و تتربع على مساحة قدرها  1األطلس الصحراوي ،
  ².2كلم 2381741تقريبا من املساحة الكلية للجزائر، املقدرة بـ %90نسبتها 

تبدو املعامل املكونة لسطح الصحراء اجلزائرية بسيطة غري معقدة ، إذا ما قورنت باملنطقة التليـة  
ملرتفعـات املعقـدة و   وا) جبال اهلقار و أوغرطة (فهي تكاد ختلو من اجلبال ما عدا ) الشمالية (

اإللتواءات احلديثة ، و بالرغم من كل ذلك تغطي سطحها أحواضا و إحندارات شديدة وعـروق  
و إمجاال ميكننا تقسيم الصحراء اجلزائرية  بناء على معامل السطح و بنيته اخلارجية  3رملية متحركة

  ) : 1اخلريطة (اىل ثالث مناطق  متباينة هي 
  ) .احلوض الشرقي الكبري ( شرقية  الصحراء املنخفضة ال_ 
  . اهلضاب الصخرية الشمالية ـ الوسطى و  الغربيـة_ 
  4).الطاسيلي  -اهلقار(مرتفعات اجلنوب الشرقي اجلبلية _ 
  :الصحـراء املنخفضة الشرقية /1
روالند، هو أول من نعتها بالصحراء املنخفضة يف تقريره العلمي سـنة  .إن مهندس املناجم ج 

فعرفها بأا مسطحات أرضية طباشريية حتدها مشاال احلافة األطلسية اجلنوبيـة وجنوبـا   م، 1880
مرتفعات اهلقار ، و مرتبطة إحداها بألخرى من الشمال اىل اجلنوب جانبيا بتضـاريس املنـاطق   

  .و لقد كانت خالل الزمن الرابع متصلة بالبحر عرب منطقة الشطوط احلالية5ااورة هلا 
 عضبارة عن منخفض يف الركن الشمايل الشرقي للصحراء اجلزائرية ، تظهر به بو هي اآلن ع

                                                
1 _  Petit Larousse en coulleurs.p1009.  
2 _ Encyclopaedia Universalis , Encyclopaedia universalis France  s.a .éditeur, paris,1980 , volume 1, p.631.   

  .48ص  ، 2، ط1968، دمشق ، مطبعة اإلنشاء ،) ، إقتصادية ،بشريةطبيعية (غرافية اجلزائر ج حليمي عبد القادر علي،_   3
4 - R.Furon, le sahara, pp,91-141.  
5 - G.Aumassip, néolithique sans poterie de la région de l'oued  mya ( bas-sahara ),s.n.e.d, alger,1972 , p 07.  
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م ، و بـذلك فهـو   31الشطوط، أمهها شط ملغيغ الذي يقع دون مستوى سطح البحر حبـوايل  
   1.أخفض مكان باجلزائر كلها

كلم ، أما عرضها تقريبا فهو نصف طوهلا، إرتفاعها  700يبلغ طوهلا من الشمال اىل اجلنوب 
مما يساعد على إنتشار الواحـات   2م بورقلة ،200م بوادي سوف ، 100عموما منخفض جدا ،

  3.حيث تتوفر املياه الباطنية
وعند   4أما وسطها فتغطيه رمال العرق الشرقي الكبري يف شكل أقواس تدعى الكثبان الرملية ،

اإلجتاه غربا وجنوبا و شرقا، تبدأ الصحراء املنخفضة يف اإلنقشاع ببطء ، إذ يالحظ ذلك عنـد  
و هي تنقسم اىل عدة مناطق 5ب ميزاب، و تدمايت ،و محادة تنغرت و الظهرة،حدودها مع هضا

  :أمهـها 
  :ـ منطقة سوف 

شرقا ، على األطراف الشـمالية  °8و °6مشاال وخطي طول  °34و °33عرض  تقع بني دائريت
مشـاال وشـط اجلريـد     للعرق الشرقي الكبري حيدها شط وادي ريغ غربا ،وشط ملغيغ وغرسة

 لتنتـهي  دودها التقليدية القدمية تصل اىل احلدود الليبية جنوبا وجبال النمامشة مشااللكن ح6شرقا،
أرضها بساط من الرمل املفـروش   ²7كلم 80000مع حدود بالد ميزاب شرقا، وتقدر مساحتها 

  8.م100تغطيها الكثبان الرملية املتحركة املتزايدة من سنة اىل أخرى حيث يتجاوز إرتفاعها أحيانا 
  :طـقة ورقلــة من_ 

  تقع على احلواف الغربية للعرق الشرقي الكبري  مير ا وادي مية الذي يرجع يف نشأته للزمن 

                                                
  .48املرجع السابق،ص  حليمي عبد القادر علي،_  1 

2_ G.Aumassip , op cit , p 07.  
   .273املرجع السابق،ص مجال الديناصوري وآخرون،_  3
تـالل من الرمـل تتكون عادة حول حاجز طبيعي مقاوم للريح فتترسب محولتها من التراب و احلصى مكـونة الرمال : الكثبان الرملية _   4

  .H.Cuny, les désert dans le monde, p178- :أنظر 
5 _ J.Despois,et R.Raynal ,Géographie de l'afrique du nord –ouest, payot,paris,1967.  pp 422-425.    
6 _ A.R.Voisin, Le souf,( monographie), El-walid, el-oued, 2004, pp 15-16.   
7 _ A.Najah , Le souf des oasis, éd.la maison des livres, alger, 1970 .p10.   

كة الدار التونسية للنشر والشر تونس، اهيم العوامر،الصروف يف تاريخ الصحراء وسوف، تعليق ،اجليالين بن إبر إبراهيم بن الساسي العوامر ،_  8
   .40ص، 1977الوطنية للنشر والتوزيع ، 



 

الرابع ، بينما تقع واحة ورقلة يف منخفض مقفل غربا بإحندارات شديدة للهضبة الصخرية حبوافها 
وزع ا سلسلة من الكـور  احملطمة وجماري السيول املتقطعة اليت متتد اىل متليلي وغرداية حيث تت

  1.بواحاا و كثرة خنيلها) ورقلة(املتباعدة  ويشتهر مركز املنطقة 
  :  منطـقة الــزاب_ 

أو الزيبان ،كان املصطلح قدميا يشمل منطقة أوسع متتد من بسكرة اىل سهول احلضنة ومـدا  
األرياف احمليطـة ـا   الواقعة على السفوح األطلسية اجلنوبية لكنها حديثا تطلق على بسكرة و 

  2.كالزيبان الظهراوي و الشرقي والغريب اليت تشتهر بغابات خنيلها وجودة متورها
  :الغربية  الوسطى و اهلضاب الصخرية الشمالية ـ/ 2

عند احلـدود املغربيـة    ) guir(واحدة متتد من هضبة ميزاب شرقا اىل محادة غري تشكل وحدة
،و هي منطقة 3مشاال °26لغريب مشاال اىل غاية دائرة عرض غربا، ومن سفوح األطلس الصحراوي ا

 4م،بينما تنحدر الوديان فيها من الغـرب اىل الشـرق  700-600مرتفعة ال يقل اإلرتفاع فيها عن 
  :وأهم مناطق هذا اإلقليم هي 

  : سالسل أوغرطه والساورة  _
األطلس الغـريب اىل  مكونة خط ميتد من سفوح 5سلسلة هرسينية جريية تعود للعصر الديفوين،

أوغرطة يف الشمال حتت احلمـادات   ختتفي سلسلةكلم،125الطاسيلي ،يبلغ عرضها يف املتوسط 
  6.حيدها من الشرق وادي الساورة الذي يفصلها عن العرق الغريب الكبري

  :  الكبري العرق الغريب _ 
هضـبة املنيعـة    السل من الكثبان الرملية متتد من بين عباس بأقصى اجلنوب الغريب حـىت س 

فيحيط باحلافة اليسرى لـوادي   7شرقا،وعرق الشيخ وعرق إيقدي باحلدود اجلزائرية املوريطانية،

                                                
1 _ J.Lethielleux, Ouaregla  cité  saharienne, librairie orientaliste paul geuthner , paris ,1984  ,pp 1-3.  

    144 -142إمساعيل العريب ، املرجع السابق،ص ص _ 2  
3 _ J.Despois,et R.Raynal, op cit, p 441.  

   .274مجال الديناصوري وآخرون،املرجع السابق، ص _ 4
5 _ A.Berthelot,op cit, p 25.    
6 _ R.Furon, le sahara, p 141.    
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متخـذا  2و يواصل إمتداده اىل غاية حواف هضبة ميزاب مشاال وكتلة تادمايت جنوبـا 1الساورة،
  ².3كلم 80000شكل اهلالل ، بينما تبلغ مساحته 

  :هضـبة مـيزاب _ 
والوسط ،تفصل الصحراء املنخفضة عن العرق الغريب الكبري ،مكونة سلسـلة   تقع يف الشمال

مرتفعات تنتهي جوانبها مبنحدرات شديدة و وعرة تسمى الباطن ،تشق سطحها وديان زقريـر،و  
  4.النساء ، ميزاب، لتتقاطع يف مناطق تدعى الشبكة ،و تكسو ظاهرها كتل تسمى الكور

  :يــرغمحـادة  _ 
ألطلس الغربية وجبال أوغرطة ،أي الشمال الغريب من منطقة إيرفـود ،إـا   تقع بني سفوح ا

  5.م من احلجر الرملي  و احلصى األمحر اخلشن30رواسب إكثر من 
  :ت ايـبة تادمـهض_ 

تربز هضبة ميزاب يف اجلنوب الغريب يف  شكل  طية أرضية مرتفعة ، حتمل إسم تادمايت ،تطل 
ا وسبخة تيميمون الكبرية ،أما جنوبـا فتطـل علـى سلسـلة     حافتها الغربية على وادي قورار

منخفضات تديكيلت الصغرية ، و حيدها يف جنوا الغريب منخفض توات ،و تلتقي هضبة تادمايت 
  6.بالساورة يف الشمال الغريب للصحراء و بعرق شاش يف  أقصى جنوا الغريب

  ):الطاسيلي -اهلقار( اجلنوب الشرقي اجلبلية مرتفعات/ 3
تبلـغ مسـاحتها   7مركز وسط الصحراء الكـربى،  تعترب كتلة اهلقار احملاطة ضبة الطاسيلي

  م وكان كونراد كيليان أول من نشر رسم ختطيطي ملعامل1000،و متوسط إرتفاعها²كلم 300000
   

                                                
1 _ A.Coyne, Le Sahara de l'ouest ( étude géographique sur l'adrar et une partie du sahara occidental ), 
R.africain, 1889,n°=33, office des publications inversitaires , alger , pp37-38.   

  . 24، ص 1959سكندرية ، منشأة املعارف ، د ، مالمح املغرب العريب ، اإلحممد عبد املنعم الشرقاوي و حممد حممود الصيا_   2
3 _ J.Despois et R.Raynal, op cit, p 443.   

   .276-275ص ص  املرجع السابق ، مجال الديناصوري وآخرون،_  4
5 _ R.Furon,Le sahara, p151. 
   
6 _ J.Despois et R.Raynal, op cit, p 441.  
7 _ A.Berthelot, op cit , p 24.  



 

  1.م1922اهلقار والـنطاق الطاسيلي الدائر بـها سنة 
بة اليت تعلوها الطفوح الربكانية وتراكم االفـا   وتعترب اآلتاكور قلب اهلقار،إذ إختذت شكل الق

وهي أكثر أجزاء تلك الكتل اهلضبية إرتفاعا فإرتفعت بعض قممها الربكانية إرتفاعا ملحوظا، مثل 
م ،وتنحدر هذه الكدية بشدة صوب الشرق 2728م وأزيكرام 2732م وقمة إيلمان 3006تاهات 

  2.واجلنوب
رق و اجلنوب اإلجنرافات الواضحة املتمثلـة يف حـواف   وحيف منطقة اهلقار من الشمال والش

النطاق الطاسيلي القدمي املتكون من مرتفعات متدرجة نزوال اىل اخلارج ، أما اىل الـداخل فهـي   
ترتفع تدرجييا ،و ذا تنقسم اىل قسمني ،طاسيلي داخلية و أخرى خارجية ،و بإلجتاه غربا يبـدأ  

  :م مناطق هذه الصحراء اجلبلية هيو أه3النطاق الطاسيلي يف اإلختفاء،
  :اآلتاكور وتوابعـها _ 

م ، ومتتد اىل اجلنوب الشرقي عرب مرتفـع  1000رأس اهلقار ووسطه يصل إرتفاع سطحها اىل 
ريفسا ،مث جنوب اجلنوب الشرقي ، حىت حواف الرق ا قمة تاهات ، كما تربز ـا فوهـات   

  4.اهلضبة القدمية م فوق سطح 400الرباكني القدمية اىل إرتفاع 
  :آنـاحــف _ 

اىل الشمال الغريب  و متتد من الشمالاملتصلة اىل الشرق من اآلتاكور سلسلة طويلة من اهلضاب 
  5.للمرتفعات وجنوب جنوا الشرقي واىل غاية منخفض سروانوت الفاصل بني اهلقارو اآلجر

  :تـرتروفــت _ 
ة تقع غريب الكتلة الوسطى بني أحنـات و أدرار  أشد اجلهات قحولة فهي الصحراء مبعىن الكلم  

  6.كلم تنعدم ا احلياة النباتية واحليوانية فهي صحراء الصحراء500اإليفوراس، يبلغ عرضها 
  

                                                
1 _ R.Furon, Le sahara , pp 91-92.   

   .108 ص،1986الوطنية للكتاب ، ، املؤسسة  ،اجلزائر  وارق بني التغري والثباتحممد السويدي ، بدو الط_   2
3 _ H.Cuny, op cit , p175   

  .280ص  الديناصوري و آخرون ، املرجع السابق ، الدين مجال _  4
5 _ H.Lhote, Les Touaregs du hoggar ,payot ,paris, 1955, p 20.  
6 _ E.f.Gautier, Mission au sahara, t1,( sahara algérien ) , librairie armand colin , paris , 1908, pp,14-15.  



 

  :األمــادرور _ 
متتد هضبة األمادرور مشال كتلة اآلتاكور إـا رق صـحراوي ال أثـر للمـاء أو النبـات              

  1.ملتواجدة بـهافيـه مشهورة بسبخة امللح ا
  :جر اـطاسيلي الن_ 

اىل  60اىل غاية فزان بليبيا ،يتراوح عرضـها مـن    2متتد طاسيلي الناجر  من وادي إغرغار 
   3.م1200كلم ، أما  إرتفاعها فيصل اىل 150

  :أحنـــات _ 
كلم مـن  200سلسلة أرجوانية تقع مشال غرب اهلقار على اإلمتداد اجلنويب الشرقي ،وهي متتد 

كلم ،على شكل حذوة حصان يبلغ إرتفاعها  15اىل  10وب الطاسيلي اىل غاية أمقيد بعرض جن
   4.م، وذا اإلرتفاع املنخفض ترتبط جبارا ترتروفت650

  :طـاسيلي اجلنـوب _ 
تقع جنوب اهلقار ، و هي إمتداد للنطاق الطاسيلي احمليط ا ،تفصلها مساحات الرق املتكونة 

ر الرملية تتخللها رؤوس جبلية مدفونة يف الرمل واحلصى مثلما هو احلال يف من احلصى و األحجا
  5.عني قـزام

الرتابـة و   وهكذا  نرى أن السمة البارزة  اليت يتمتع ا سطح الصحراء اجلزائرية تتمثـل يف  
و  البساطة و اإلبتعاد عن التعقيد ، لكن ذلك مل مينع من تنوع معامله ، حيث تنتشر العروق و الرق

احلمادات ، و  األحواض واملنخفضات ناهيك عن املنحدرات ، إضافة اىل  بعض اهلضاب و بعض 
  .  اجلبال القليلة اإلرتفاع ذات األصول الربكانية

  

                                                
    .281مجال الدين الديناصوري وآخرون ، املرجع السابق ،ص _  1
نطقة حاسي مسعود ،  لرملي املسمى حاليا قاسي الطويل مبيف الرواق ا أوال املنطقة طوليا  ليصب  جمتازا اهلقار  نطقةيأيت من م :إغرغار وادي _  2

 .E.f.Gautier, Le sahara, p 96 -: مث يواصل سريه مشاال ليصب ثانية يف وادي ريغ ، أنظر 
3 _ H.Lhote, Les Touaregs  du hoggar ,p26.  
4 _ R.Furon, Le sahara , p 103.   
5 _ H.Lhote , LesTouaregs  du hoggar ,p 28.   



 

  :بنيـة اجليولوجيـةال_ ب     
فهي قاعدة  1الصحراء نواة قارية شاسعة و مستقرة تكونت خالل جمموع العصور اجليولوجية

ظهر ا التكوينات اليت ترجع اىل الزمن األركي أو الزمن الذي مل تظهر فيـه حيـاة   قارية قدمية ت
حيوانية بعد وتتجلى هذه التكوينات األركية بوضوح بالصحراء اجلزائرية يف اجلهـات اجلنوبيـة   

إذ كانت نواا  األوىل من صخور قارة جندوانا البلوريـة   2الشرقية حيث حتتل مساحات شاسعة،
يس و امليكاشيست اليت يعد الرخام واجلرانيت والذهب والفضة واحلديـد مـن أهـم    وخباصة الن
  3.مكوناا 

ولقد ختللتها مجيعا الفا منصهرة اىل جانب طبقات جرانيت منتشرة يف طياـا و يقـل هـذا    
  4.التحول من القاعدة حنو السطح،حيث تظهر عليه بعض الصخور الرملية الرسوبية األخرى

ور القدمية عارية يف بعض املناطق فإن معظمها خيتفي حتت إرسابات أحدث ورغم ظهور الصخ
تركها حبر تيثس عند طغيانه على هوامش قارة جندوانا ونظرا لصالبة الصخور املكونة هلذه اهلضبة 

  5.فقد قاومت حركات الضغوط اجلانبية ، ولذلك مل تكن اإللتواءات ظاهرة رئيسية ا
نة أصبحت درعا قاريا فلم تتعرض ألية التواءات فيمـا بعـد ،   مليون س 500ومنذ أكثر من 

ماعدا بعض اإلنكسارات يف بقاع قليلة  وبعد تعرضها لعملية تعرية قوية ، غمرا ميـاه البحـار   
القدمية األوىل ، وحني إحنسرت هذه املياه خالل العصر الفحمي تركت ورائها رواسب حبرية يبلغ 

  6.األحيانمسكها اآلف األمتار يف أغلب 
مما  cénomanien(7 (السينومانية لكن البحر مل يلبث أن غمر الصحراء من جديدخالل الفترة

جعل اهلقار جزيرة عائمة ،لكن املياه هذه املرة إحنسرت ائيا خالل عصر األيوسني أي منذ حوايل               

                                                
1 _ P.Ozenda , Flore du sahara ,éd, c.n.r.s , paris, France, 1977, p33.  

  .08حليمي عبد القادر علي ، املرجع السابق ، ص _   2
   . 33ص 1995،  املتحف الوطين للمجاهد ، عبد السالم بو شارب ، اهلقار أجماد وأجناد ، اجلزائر_  3
  .257وري وآخرون ، املرجع السابق ، ص مجال الدين الديناص_   4
 . 76ص،1999سكندرية ، منشأة املعارف ، اإل ، نني جودة و علي أمحد هارون ، جغرافية الدول اإلسالميةجودة حس_   5
  .31ص،  1984، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،)خ ياجلزائر منذ نشأة التار(   ،1ج اجلزائر يف التاريخ ، حممد الطاهر العدواين ،_   6
 : مليون سنة ،للمزيد أنظر 93،5اىل   99،5وىل لتوضع الطبقات الكريتاسية العليا، وتشمل الفترة ما بني هي الفترة األ:  السينومانية_   7

_cénomanien.in Wikipedia,encyclopédia[ En ligne].http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9 nomanien, (16 . 05 . 
2007 ).                                                                                                                                                                          
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و الـيت  1ة فترة جديدة من احلت والتعرية و الرواسب القارية،مليون سنة تقريبا ، و بالتايل عود50
لعبت فيها عوامل التعرية اهلوائية دورها وساعدت على تشكيل إرسابات احلواسي اليت حتتوي على 

  2.البترول ضمن تكويناا
إذ ترجع للزمن األول األحواض الفحمية املختفية حتت عرق إيوان و يف منخفض تيديكيلت يف 

  3).بشار ،القنادسة( حراء اجلزائرية و ترجع له طبقة  اجلنوب الغريب الفحمية وسط الص
وخالل الزمن الثاين غمرا مياه البحر الكريتاسي من جديد،اليت تظهر بوضـوح يف مشـال    

  4.لتتجه مشاالحىت سلسلة األطلس التلي)وادي الساورة( الصحراء الشرقي،ممتدة اىل اجلنوب الغريب
الثالث فقليلة بالصحراء اجلزائرية حيث تظهر إال  العائدة اىل الزمن 5ـتيكيلمنوتكوينات الأما 

يف إقليم بسكرة ، أما خالل الزمن الرابع فتكونت الكثبان الرملية اليت تغطي كـل مـن العـرق     
كما حدثت خالله بعض اإلنكسارات اليت أدت اىل  بعض  6.الشرقي الكبري والعرق الغريب الكبري

  )2اخلريطة رقم ( 7.كانية وطفوح االفا مبنطقة اهلقار الثورات الرب
إذن لعبت هذه العوامل املتنوعة دورها يف تشكيل سطح الصحراء مـن حركـات تصـدع    
وإنكسارات وثورات بركانية ،وعوامل النحت اهلوائي يف فترات اجلفاف، مما نتج عنـه املظـاهر   

  8. لية ، وهضاب وسالسل اجلبال املتقطعةالتضاريسية اليت نشاهدها كاملنخفضات و الكثبان الرم
وعلى العموم يبقى العامل املهم يف تكون سطح األرض بالصحراء حاليا هو الـريح ودرجـة   
احلرارة املرتفعة،وشدة الفارق يف حرارا بني الليل والنهار،أما عامل املاء فهو ضعيف إن مل يكـن  

  9.منعدما يف بعض اجلهات 

                                                
1 _ H.Cuny, Op cit ,p174.  
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  :املنـــاخ _  ج 
، وحىت ر الباليستوسنيمنذ عص ،القدم متغريا على الدوام و غري ثابت خ الصحراء منذكان منا

لـيت  ى ذلك البقايا العظمية للكثري من احليوانـات ا دوات احلجرية بصفة عامة و تدلنا علعصر األ
  1.التقطت رفقة األدوات احلجرية

توسني ظروف مناخ لقد حتكمت يف ظهور الفترات املطرية على الصحراء خالل عصر الباليس
الفترات الباردة يف أوربا، فحدوثها يرتبط سببيا بوجود الفترات اجلليدية،  فبدون وجـود فتـرة    

  ).2شكل رقم (  2جليدية يف الشمال ال حتدث فترة مطرية  بالصحراء
  :وتتمثل دورات املطر بالصحراء يف 

  .دورة املطر البنطي يف امليوسني األعلى _ 
  .لباليستوسني األدىن دورة املطر يف ا_ 
  .دورة املطر يف الباليستوسني األعلى _ 
أي دورة القريي خالل اهلولوسـني و حتتـوي    3دورة املطر يف العصر احلجري احلديث ،_ 

   4.الطبقات الرسوبية العائدة إليها على صناعات نيوليتية متميزة
ء اجلزائرية اىل سيادة فتـرة  يف هضبة تادمايت بالصحرا) طفال رملي( وتشري طبقة اللوم األمحر

  5.رطبة فعال وطويلة جدا إستمرت من الباليوسني وطيلة الباليستوسني األقدم 
أما يف العصور احلجرية فحدثت فترات جليدية قاسية زحف فيها اجلليد على مشال أوربا اىل ما 

خ بتراجـع  بعد جبال األلب جنوبا ، وكان يفصل بني عصر جليدي وآخر فترة يعتدل فيها املنـا 
  6.اجلليد اىل الشمال 

  

                                                
1 _ S.Gsell, Climat de l'Afrique du nord dans l'antiquité, typographie adolphe jourdan , alger,  1911, p16 .    
2 _ ibid, p17 .    
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     1كما عرفت الصحراء اجلزائرية فترات مطرية هولوسينية ، األوىل فترة شبه مطرية رقـم  

pluvialn°1) (sub- 2بأوربا والثانية فترة شـبه مطـرية رقـم    ، و هي آخر ذبذبة باردة،) sub-

pluvial n°= 2  ( 1.،إذ تعاصر يف أوربا أواخر العصر احلجري الوسيط والعصر احلجري احلديث   
حسب دراسة أجريت باملرتفعات الثلجية األلبية ومستنقع ريتموس الواقع على حوافها بالنمسا  

م ، 800لوحظ تقدم وتقهقر للجليد وصل أحيانا اىل سنة  8000فإنه بنهاية فترة جليد فورم ، منذ 
ذه املنطقة ومن خالهلا خرجوا بتسلسل زمين ألهم األحداث املناخية خالل هذه الفتـرة علـى   

    2: النحو التايل 
  .إختفاء اجلليد القاري بإ سكندنافية وبريطانيا : م .ق 7000 – 8000_ 
  .أللبية الشاهقة تقدم جليد املرتفعات ا: م .ق 4000 – 4500_ 
م ، عن °3اىل  °2،مع إرتفاع احلرارة من )األنسب ( املناخ األمثل : م .ق 3000 – 4000_ 

مستواها احلايل ، و قد مثلت هذا املناخ األمثل يف إفريقيا الشمالية والصحراء فترة مطرية من حوايل 
   3.م .ق 2400اىل  -5000

ة الصحراء حيـث  عثـر حـديثا علمـاء     ولقد حتدثت املصادر الكالسكية عن مدى خصوب
اجليولوجيا واجلغرافيا على عدد كبري من بقايا البحريات و األودية اليت جتمعت فيهـا الرسـوبات   
النامجة عن العصر املطري و من أهم هذه األودية وادي إغرغار الذي يبدأ من جبال اهلقار و يتجـه  

غ جنوب بسـكرة ، و العثـور علـى    مشاال اىل منخفض تقرت بوادي ريغ و يصل اىل شط ملغي
  4.رواسب متعددة ضاب الطاسيلي مشال جبال اهلقار 

يبدو أن حدوث هذه الفترة الرطبة خالل مرور الصحراء بفترة العصر احلجري احلديث،قـد  
أعطى لسكاا النيوليتني مساحات شاسعة من السافانا ، وحبريات وأار كثرية ، وذا ميكننا اجلزم 

  5.اء كانت شديدة التأثر بالتغريات املناخية اليت عرفتها عرب العصور بأن الصحر

                                                
  . 73جودة حسنني جودة ،اجلغرافية الطبيعية لصحاري العامل العريب ،ص _   1

2 _ J. Chaline , Histoire de l'homme et des climats au quaternaire , doin éditeurs ,paris ,1985.p 255.  
3 _  ibid, p255-256  

  .  52، ص 1981صور القدمية ،بريوت ، دار النهضة العربية ،، الع 1وري ، املغرب الكبري ، جرشيد الناض_  4
5 _ CH- A. Julien , Histoire de l'Afrique blanche , que sais –je ?, press universitaires de France ,vendome,1976, 
 p 04.  



 

و لقد ظلت الصحراء غنية حبدائق الكروم وبساتني الزيتون و قطعان احليوانـات ،ومل يبـدأ   
م حيث حتولت من احلشائش العالية اىل اإلستبس مث ائيـا اىل  .ق 7000اجلفاف التدرجيي إال منذ 

   1. الصحراء  اجلرداء 
و هكذا ذوت احلياة النباتية و إنقرضت معظم احليوانات ماعدا يف املناطق اليت يتوفر ا الـرتر  

   2.اليسري من املاء يف بطون األودية اجلافة حيث يقترب مستوى املاء الباطين من السطح
،  ميتاز بالبساطة و اإلطراد اململ واملتشابه يف مساحات واسعة يسود الصحراء مناخأما حاليا ف

حيث تطالع زائرها بـجدبـها وقحولتها ، مما جيعل معركة احلياة مع هذه البيئة الضنينة الشحيحة 
  3.عبئا على اإلنسان واحليوان فال تتاح شروط احلياة إال يف أماكن مبعثرة و حمدودة 

حالة التصحر اليت عليها الصحراء اليوم ترجع يف األساس لعامل املناخ،وخاصة نسبة التسـاقط  
لضئيلة جدا، و درجة التبخر القوية مما يضر بالنبات وال يوفر له شروط احلياة ،خاصـة عامـل   ا

كما أن سلسلة جبال األطلس رغم إرتفاعها الضعيف تشكل حـاجزا أمـام    4الرطوبة املفقودة ،
املؤثرات املناخية املتوسطية ومتنعها من التوغل صوب الداخل، فتساعد يف حجب الرطوبة عنـها  

  5.أيضا
وعموما ميتاز مناخ الصحراء باجلفاف و قلة األمطار تدرجييا من الشمال اىل اجلنـوب حيـث   

يف حالة نزوله  6ملم ، وإن هي نزلت فال تكون إال بعد سنوات100اليزيد متوسطها السنوي عن 
  سرعان ما يتبخر بفعل إرتفاع درجة احلرارة ومن املعلوم أن الصحراء أشد املناطق تبخرا يف العـامل 

  7.و ماء املطر الذي يقدر له الوصول اىل األرض سرعان ما تبتلعه األرض املتعطشة 
السيول اجلارفة ، إال أا تبقى مظهرا شاذا إذ يبلـغ   هايبتصورغم ما يشاع من أن  الصحراء 

ملـم يف األغـواط ،    170ملم يف غرداية ،  61ملم يف تندوف ، و  30معدل التساقط السنوي 
                                                

ت ،مكتبة اجلامعة العربية ، ادر اجلوهري ، بريو، يسري عبد القووىل ، أضواء على العصر احلجري احلديث ، ترمجة . هاوكس  و  ل.ج_   1
  .46ص . 1967

  .40، ص 2001ية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، يسري عبد الرزاق  اجلوهري ، جغرافية املغرب العريب ، اإلسكندر_   2
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4 _ H.Lhote , Les touaregs du  hoggar, p10  
5 _ J.Despois ,R.raynal , géographie de l'Afrique de nord-ouest. P 422.   
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ملـم ، يف   4راست ، فقد تكون نسبة التساقط يف هذه األخرية يف العام الذي يليه، ملم يف متن160
و من مث يبدو واضحا بقاء عامل املفارقة والتفـاوت يف نسـب    1حني قد ينقطع بالعام الثالث ،

  .التساقط مؤثرا على مناخ الصحراء بصفة عامة 
م و شتاءا °38يبلغ متوسطها صيفا  كما تبقى درجة احلرارة عامال مؤثرا يف مناخ الصحراء ، إذ

  2م °25م ، بينما يبلغ املدى احلراري السنوي 13°
م ، أما حتت °80 -م°60لكنها قد تصل اىل أقصاها صيفا عند منتصف النهار فتصل اىل ما بني 

م ، وقد تتناقص ليال حيث يبلغ متوسط الفارق بني الليل والنـهار  °55- م°50الظل فتبلغ ما بني 
ترتل درجة احلرارة يف الشتاء خاصة يف الليل اىل درجة الصفر، ويف املنـاطق املرتفعـة          م ، و36°
  3.م°60 -اىل ) اهلقار ( 

أحيانا مما يؤدي اىل كـوارث  ) الشهيلي ( كما يضاعف من شدة احلرارة هبوب الرياح احلارة 
مناطق شاسعة يف الصـحراء  و هلذا  جند  4مثل إبادة قوافل الرحل أو موت حيوانام على األقل ،

اليت متتد  ترتروفتغري آهلة ، وخالية من احلياة متاما ، أشهرها منطقة ) صحراء الصحراء ( تسمى 
  5.م 1936يف غرب الصحراء اجلزائرية ، واليت إستعصت على الرواد و املستكشفني حىت سنة 

األلف السابعة قبل امليالد لقد عرفت الصحراء مناخا مطريا رطبا يف العصور الغابرة ، لكن منذ 
بدت  موجة اجلفاف التدرجيي يف الزحف ، فإختفت الغابات الكثيفة  لتحل حملها السافانا لكـن  

  .موجة التصحر تسارعت حىت األلف األوىل قبل امليالد حيث أخذت الصحراء شكلها احلايل
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  :النبـــات _ د   
ذلك ألن الصحراء متتد فوق مساحة واسـعة ،  قيمة و مل يعثر بالصحراء على بقايا نباتية ذات

ورغم ذلك فعن طريق دراسة التوزيع النبايت املوجود حاليا بالصحراء ، أستدل على وجـود أدوار  
  1.وجود حياة نباتية خمتلفة عن الوقت احلاضر  مطرية و

فترة جع اىل تر 2م يف أواسط الصحراء اجلزائرية على لقاحات 1956سنة  ولقد عثر بيري كويزيل
جناسها اليت كانت منتشرة ىل عدد كبري من أنواع النباتات وأ، وهي متت االعصر احلجري احلديث

الصـنوبر احللـيب ، أرز    السنديان ، السندروس ، العرعار ، بالصحراء آنذاك و يأيت على رأسها
، اليامسني ،  القريض ، القار ،الزيزفون ، الطرفاء ،العناب ، أطلسي ، احلور، البلوط الدائم اخلضرة

  3.الزيتون 
بيض املتوسط ما وصلت نباتات البحر األك، قار مشاالولقد وصلت أنواع نبات السافانا اىل اهل

  4.هضبة اهلقار  اىل أقصى اجلنوب حيث كانت تغطي مابني جبال األطلس و
ـ  ت راإن ما حدث بالصحراء درامي فبعد اإلنطالقة املتألقة للثورة النيوليتية حيث بدأت مؤش

، بدأ يعاين أكثـر  م.ق 4000م اىل .ق 7000، فالنبات املوجود بني تغري املناخ حنو األسوأ تتضح
  5 .ـافأكثر تدرجيي

م ، عمت السافانا كامل الصحراء ، أي مـن  .ق 4000ويف أواسط الفترة النيوليتية أي حوايل 
م تسارعت .ق 2000م ، و .ق 4000أما فيما بني  6قصى جنوب الصحراء ،اىل أ سفوح األطلس

وب مياه البحريات لدرجـة  بسبب تناقص معدل التساقط و إخنفاض منسوترية التلف و الفساد ، 
   7.هبوب الرياح اجلافة احلارة  كبرية و

                                                
  . 56يسري عبد القادر اجلوهري ، املرجع السابق ،ص _  1
م ، على يد العامل األملاين الدكتور ويرب يف برمين ،وذا 1893ما قبل التاريخ سنة  بداإستخدام اللقاحات يف األحباث العلمية املتعلقة بعصور_  2

ئل النباتية ، فمثال إذا ما فحص اللقاح املوجود يف العسل سيتم حتديد األزاهري اليت إستخلص النحل منها هر بني لقاح الفصاميكن التمييز حتت ا
  .  84  ـ 80ص ص ، ) راء الكربى الصح( غرستر جورج _    :أنظر .هذا اللقاح 
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5 _ H.J.Hugot, Les sahara avant le désert , p 83 .  
6 _ A.Voisin , Op cit ,p 53 .  
7 _ H.J. Hugot , Le sahara avant le désert , p83.   



 

وجدت به اللقاحـات النباتيـة التاليـة،الزعتر    1وعندما فحص روث حيوان الغرير الصخري 
س،السنديان،العنب البحري، الصـنوبر احللـيب،   السماق،اخللنج،الزيتون،النباتات اخليمية،أرزاألطل

القيقب ، البطم ، الراتينج ، الصـمغ ، العرعـار، البلـوط، اجلـوز، احلـور، الصفصـاف،       
م ـ  .ق3022الدردار،وحسب الفحص الكربوين فإن احليوان املذكور عاش يف الفترة مـا بـني   

  2.م .ق 2422
م  ما زالت الصحراء تشتمل على عدة  .ة قوذا نستدل على أنه اىل غاية ايات األلف الثالث
  .أصناف من النبات على األقل اليت آتينا  على  ذكرها 

م  تكون الصحراء  أخذت شـكلها احلـايل ، و إن إسـتطاعت       .ق 1000لكن حوايل سنة 
املرتفعات أن تقلل من حدة التصحر ،حيث صارت الرمال متحركة تدفن كل ما يعترض طريقهـا  

وهكذا رأى أناس العصر احلجري احلديث الصحراوي ، بأعينـهم   3وديان واألار ،مبا يف ذلك ال
  .املناطق اخلصبة الغنية تتحول شيئا فشيئا اىل صحراء قاحلة جدباء كئيبة

أما نبات الصحراء احلايل فهو على نوعني دائم التواجد وآخر مؤقت ال ينبت إال بعد سـقوط  
  4.عشب املطر و هو ما يصطلح على تسميته بال

فالنباتات الصحراوية عموما قصرية و هزيلة تنمو مبعثرة بشكل متباعد قـد تفصـل بينـهما    
مساحات جرداء ، منها نباتات قصرية العمر ، تنمو عقب سقوط املطر مباشرة وتكمـل دورـا   
وتزول بسرعة ، لكن تبقى جذورها مدفونة يف التربة كي تستطيع العودة اىل احلياة والنمـو مـرة   

  5.ى ، عند سقوط املطر يف املوسم القادم أخر
أما النباتات الصحراوية املعمرة فتتحايل على ظروف اجلفاف بعدة طرق فبعضـها يضـرب   
جبذوره الطويلة يف األرض حبثا عن الرطوبة كالنخيل ، أو يكون مسيك األوراق ليختزن فيها املياه 

                                                
غريستر جورج  ،  :ل العصر احلجري احلديث بالصحراء ، أنظر حيوان بني الكلب والقط يتغذى بالنباتات واحلشرات عاش خال: الغرير _ 1
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3 _ H.J. Hugot , Le sahara avant le désert ,pp 83,84 .    
4 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar . p 39 .   
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ح املاء ،و بالصحراء اجلزائرية مساحات لنتا كالتني الشوكي و الصبار، أو إبرية األوراق فال يفقدها
  ). 3اخلريطة رقم ( 1شاسعة قد ختلو من النبات متاما

ورغم ذلك فليست الصحراء خالية متاما من النبات ، بل تنبت يف بعض املناطق مـن أرضـها   
نوع من النباتات ، وهو 300ففي ضواحي غرداية يوجد حوايل  2أشجار ونباتات عشبية متنوعة،

العدد تقريبا يف جهات بين عباس بغرب الصحراء ، بينما ال يتعدى جممل عـدد النباتـات   نفس 
   3.نوع  500بشمال الصحراء 

ومن أهم نباتات الصحراء ، احللفاء ، البشنة ، الصفار ، العرفج ، السمهري ، العضيد والسـعد ،  
ريطفـة ،النصـى ، القطـف،    احلارة ، النتني ، ذنب الفأر ، كرش األرنب ، اخلبيز، بوقريبة ، الق

الغراب ،  سيفالغبيثاء، االزول ، السويدة ، القصيبة ، النمص، الطازية، املنتينة ، اللبني ، احلاذ ، 
 4،)العلقـم (  احلنظـل  ، و)الكمأة(الفطر ران ،الشيح ، احلرمل ، الفيجل ،الضم النجم ، الالفة ،

  5.البهمة بدانة ،ال احلميض ،الدسلس ، العقفارية ، اخلدة ، اخلذالنة، 
أما أشجارها فأمهها شجر النخيل الذي يبقى أكثر قابلية حلياة الصحراء ، وهو يـزرع عـادة يف    

فيستهلك متره أما النواة القاسية فـتطعم ـا احليوانـات ،     6الواحات اليت تضم أعدادا هائلة منه
عفها و أليافها لصنع ، كما يستفاد من سعةكنوع من اجلخيمر ويستخدم نسغه الناقص عصريا ، و
  7.القفاف واحلبال واألطباق وغريها 

 ، اخلروع و) القار(األل ، الرند باإلضافة اىل النخيل يوجد شجر الرمت ، العرعار ، الطرفاء ، 
   8.الرحيان الربي 

  

                                                
  . 113، ص  1998اجلامعي احلديث ،  جودة حسنني جودة  ، العامل العريب دراسة يف اجلغرافية اإلقليمية ، اإلسكندرية ، املكتب _ 1

2 _ H.P.Eydoux , L'homme et le sahara ,Gallimard ,paris , 1943 , p 10 .     
3 _ P.Ozenda , Op cit , p 40 .   
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  . 243ـ  64، ص  2007السنوسي حممد مراد ، الوادي ، الوليد ، 
6 _ P.Ozenda , Op cit , p 92 .   
7 _ A.Najah , Op cit , pp 60-72 .  
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د ويا يف معظم أراضي الصحراء فهو الحيبـذ املنـاخ البـار   ن عفنبات الكتان فينمو حلد الآل أما
 لقريبة من التل شجار املثمرة جنبا اىل جنب ، يف الواحات الشمالية اكما تزدهر بعض األوالرطب ،

  إن كانت جودا ضعيفة ، كما يزرع التني ، واملشمش ، الربتقال ، الليمون ، العنب  مثل شجرة
  2.واحات الثوم والبصل والفلفل والقرع وغريه الكثري من اخلضريزرع يف ال و1ببالد الطوارق ،

ع ونادرا ما تنبت لوحـدها  أما الزهور والنباتات العطرية فهي يف الغالب تزرع خاصة يف الربي
، زهرة الربيع ، القرنفل ، األقحوان ، خزامى ، الزنبق ، سـيف الغـراب ،   عفويا أمهها سلبوت

  3.يون ،النعناع ، الرحياناألذر
فريود سـنة  .حمصوله جيد خاصة مبنطقة سوف حيث كتب ش أما التبغ فيزرع بالصحراء و   
، 4ال يزال يزرع حلد اآلن و..." قوي ، مطلوب يف كل الصحراء  إن تبغ سوف جيد : "م 1885
  5.منها يصدر اىل بالد السودان يزرع يف إقليم توات يف أقصى جنوب الصحراء اجلزائرية وكما 

ه الصحراء من  جفاف و تصحر و اإلرتفاع الكبري يف درجـات احلـرارة وقلـة    رغم ما تعرف
الرطوبة ،و ضعف منسوب التساقط ، إال أن هناكا أنواعا عديدة مـن النباتـات و األشـجار    

  .   إستطاعت أن تتأقلم مع هذه الظروف املضنية وتكيف نفسها مع هذه الشروط الطبيعية القاسية
  
  
   
  
   

  

  

                                                
1 _ A.Berthelot , Op cit , pp 44 – 45.    
2 _ P.Ozenda , Op cit , p p 87-89         
3 _ A.Najah ,Op cit , p 73 .  
4 _ A.R.Voisin , Op cit , p 224 .  
5 _ P.Ozenda , Op cit , p 96.   



 

  :احليـوان _  هـ 
أثبتت اإلكتشافات من خالل البقايا اليت يعثر عليها بالصحراء على وجود حيوانات كـثرية       

ومتنوعة عاشت ا ، واليت مل يعد هلا اآلن أية أثر منها ما عاشت يف العصر احلجري القدمي ، مثل 
ـ   ف ، أمـا  الفيل القدمي و اجلاموس القدمي ، احلمار الوحشي ، الزراف ، األمساك عدميـة احلراش

احليوانات اليت إنتشرت خالل فترة العصر احلجري احلديث ، فأمهها ، فرس النهر ، الكركـدن ،  
  1.الزراف ،التماسيح ،الظباء،السالحف،بإلضافة اىل احلمار الوحشي،واحلمار اإلفريقي

هاة اليت األروية الشمال إفريقية اليت كانت جبال الصحراء اجلزائرية اجلنوبية تعج ا،واملكذلك     
وجدت على رسومات زوسفانة واليت أتى على ذكرها كل من هريودوت وبلني كذلك الكلـب  
رفيق اإلنسان بالصحراء وهو نتاج عملية جني بني الذئب والثعلب إبان فترة العصـر احلجـري   
احلديث ، ومل يبق من هذا النوع اآلن سوى حفيده كلب الطوارق خاصة مبرتفعات آير،أما القطة 

اليت عاشت بأوربا يف الزمن الرابع وإختفت منها مع الزحف اجلليدي،إنتقلت لتعـيش  2ت القفازذا
  3.بسهوب الصحراءكقطة متوحشة لتظهرفيما بعد مبصرالقدمية كحيوان مستأنس

أما النعام الذي تدل بقاياه العظمية ، وبقايا قشور بيضه وريشه على أنه عاش باملنطقة خـالل  
، لكن بصفة قليلة وحمدودة ، أما خالل العصر احلجري احلديث ، فبينـت  العصر احلجري القدمي

الرسوم الصخرية تواجده بالصحراء مع توسع إنتشاره وكثرة إعداده  وأكرب دليل على ذلك بقايا 
  4.قشور بيضه اليت توجد يف كل مكان بالصحراء اجلزائرية 

وإبـن آوى وغريهـا مـن    كما جسدت الرسوم الصخرية بالصحراء األسد والضبع والفهد 
كما جاب الفيل األطلسي الصحراء وهو أصغر حجما من الفيل اآلسـيوي   5احليوانات املفترسة،

  وكانت قرطاجة تستعمل 6رغم أنه حفيد الفيل اإلفريقي البالغ إرتفاعه أحيانا أكثر من أربعة أمتار،
  7.مبنطقة الشطوط يف حروا الفيلة اليت تصطادها من الصحراء الشرقية اجلزائرية خاصة

                                                
1 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar ,p 44 .    

  .جدة قططنا  األليفة احلالية : القطة ذات القفاز     2_ 
3 _ A.Berthelot , Op cit , pp 47-50 .  

  4 _ H.Camps-Fabrer , La disparition de l'autruche en Afrique du  nord ,c.r.a.p.e, alger ,1963, pp 7-20 .   
5 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar, p 46 .   
6 _ A.Berthelot , Op cit , p 45 .   
7 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar, P 44 .   



 

ولقد تبقى الفيل واألسد بالصحراء ومل ينقرضوا منها اىل بنهاية القرن األول امليالدي تقريبـا،  
  1.بعد أن دمرهم اإلنسان ألجل متعة القتل أو ألجل العاب السريك

أما اجلاموس الكبري فقد كان ينتشر مبنطقة األطلس ، وهو حيوان ضخم ال يبتعد كثريا عن املاء  
) بسكرة ( لك يعيش بالقرب من املستنقعات ، و لكن آثاره بالصحراء قليلة ، يف وادي جدي لذ

بالصحراء الشرقية وزوسفانة بالصحراء اجلزائرية الغربية بينما ال أثر له بـاقي أحنـاء الصـحراء    
  2. اجلزائرية وال أثر له بني حيوانات الرسوم الصخرية 

الصحراء اجلزائرية تعود اىل العصر احلجري القـدمي ،و  عثر على بقايا عظمية متحجرة للجمل ب
يبدو أنه إختفى بعد ذلك فال أثر له بالصحراء خالل فترة العصر احلجري احلديث،وال أثر له حىت 
يف الكتابات أو التماثيل املصرية ، و هريودوت نفسه مل يأت على ذكره ، و عندما حتدث كل من 

جة وروما بصورة مسهبة، ظهرت يف كتابـام الفيلـة و   تيت ليف وبوليب عن احلرب بني قرطا
  4.وعلى األرجح أن اجلمل ظهر بالصحراء مع بداية العهداملسيحي 3اجلياد ، أما اجلمال فال أثر هلا،

وكل احليوانات املوجدة يف وقتنا احلاضر بـإقليم السـافانا اإلسـتوائية كانـت موجـودة      
  5.عندما كان مناخها أكثر رطوبة مما هو عليه اآلنبالصحراء،خالل فترة العصر احلجري احلديث،

م، تقريبا كانت الصحراء قد أخذت املظهر الذي نعرفه عليها اليـوم  .ق  1000وحبلول سنة   
وأغلبية احليوانات هاجرت جنوبا اىل املناطق اإلستوائية ، أو إختفت تدرجييا ماعدا بعض الفيلة اليت 

  6.، اىل غاية بدايات العصر املسيحي ) تقرت ( ريغ بقيت بالشطوط الكربى خاصة يف وادي 
  :ي ــهفت احلايل ـحراء يف الوقـيوانات الصـم حـأهأما 

وهي تعيش بالعرق الشرقي الكبري و عـرق   7الظباء والغزالن واألروية واملهاة واملاعز والدمان 
  رض كاألرانب الربيـةو بعض القوا8أمقيد ما عدا األروية و الدمان مبرتفعات اهلقار والطاسيلي ،

                                                
1 _ A.Berthelot , Op cit , p 45 .   
2 _ Ibid, p 48 .   
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4 _ CH- A. Julien ,Op cit ,p 14 .    
5 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar, P 45.   
6 _ A.Voisin , Op cit ,p 53 .  
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8 _ E.F.Gautier , Mission au sahara, t1,( sahara algérien ), pp 317,318.   



 

  1.و اجلربيل ، و اجلربوع ، والفأر ذو الشعر املشوك و القنفذ  
و يبقى اجلمل حيوان الصحراء األول ولواله ملا متكن اإلنسان من إخضاعها والسيطرة عليهـا  

وهو يستخدم للحمل واجلر والركوب ، حبيث يتحمل شدة احلرارة  2قبل إختراع اآلالت احلديثة ،
أمااحلصان فيبقى بالصـحراء   3.على العطش واجلوع لعدة أيام وله مزايا أخرى كثرية وهو صبور

حيوان ترف لرؤساء القبائل أو لألشخاص امليسورين بسبب تكلفة غذائه هلـذا بقـي إنتشـاره    
  4.حمدودا

 بإلضافة اىل األبقار بالواحات املتناثرة بالصحراء تبقى قطعان املاعز قليلة مقارنة بقطعان الضأن
  5.اليت متأل املراعي الصحراوية خاصة بأدرار و توات وتديكيلت بالصحراء اجلزائرية

أما احليوانات املفترسة فمعظمها أنقرض كاألسد والضبع املرقط والفهد، أما املوجود فالقطـة  
املتوحشة وهي نادرة ، ويوجد بكثرة الثعالب وخاصة الفنك بالعرق الشرقي الكبري و إبن آوى و 

  6.لداكن وهو حيوان مهاجر متنقل الذئب ا
أما الطيور املهاجرة العابرة للصحراء خاصة يف فصل الربيع فتمثلـها احلـداءة ، اليحمـوم ،     

الصافر ، الطيطوى ، العصفور ، أم عجالن ، الغرغر ، القطا ، أبو عباءة ، القاريـة ، الطـواف                                        
  7.، احلبار ، اخلطايفة ، وغريها الكثري الكروان ، الشحرور 

ء بصفة دائمة فهي قليلة ، أمهها  الغراب ، والباز ، العقاب ، الصقر ، ما اليت تستوطن الصحراأ
  8.الشاهني، الرمخة ، وطائر القربة والقليعي واحلمام األزرق 

ت القرن العشرين  ومن الطيور اليت إنقرضت ائيا من الصحراء النعام،اليت شوهدت لغاية بدايا
و بقيت يف فيايف تندوف لغاية اخلمسينات منه، وهي اآلن بصفتها الربية منقرضة متامـا، لكنـها     

                                                
1 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar ,p 45    

  .15-10غريستر جورج ، املرجع السابق ، ص ص  _ 2
 .34-33إمساعيل العريب ،املرجع السابق ، ص _  3

4 _ H.P.Eydoux ,Op cit ,p 11.  
5 _ H.P.Eydoux ,Op cit ,p 11.  
6 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar ,p 46 .  

  . 71 – 69إبراهيم بن حممد الساسي العوامر ، املرجع السابق ، ص_   7
  . 29 -27 أمحد بن الطاهر املنصوري ، املرجع السابق ، ص ص_   8



 

تربـى يف حظائر كما ترىب الـماشية و األغنـام يف عني صـاحل و تنــدوف لكـن بصـفة    
  1.حمـدودة جدا 

يت  أنقرضـت اآلن، كمـا   ال 2و التماسيح  أما الربمائيات واألمساك فيمثلها الضفدع األخضر
منها األمساك ذات األصول املتوسطية ، 3تعيش أنواع من األمساك يف البحريات املغلقة ويف الفقرات

اليت تأيت عن طريق قناة وادي إغرغار اىل أقصى اجلنوب الشرقي ومنها ذات أصل سوداين تنتقـل  
  4.من حبرية تشاد عرب وادي متنراست ووادي تافيساست

، البعطوط ، األفعى   فأمهها احلنش ، الورل ، الضب ، الزليقة ، احلردون ، العظاءأما الزواحف 
نوع ،مـن اخلنـافس ،    502و هي يف الغالب تتغذى على احلشرات البالغة  5الثعبان ، وغريها ،

والعقارب والصراصري الليلية والفراش واجلنادب ، وميكن تقسيم حصص احلشـرات بالصـحراء   
  :اجلزائرية اىل

  .% 36احلشرات آكلة النبات األخضر _ 
  .% 28حشرات آلـفة الرطوبـة_ 
  6.  % 19حشرات ساكنة األرض   _

إن التغريات املناخية و الطبيعية بالصحراء ، أثرت بدورها على تواجد احليوانات ا، فتكشف 
سـود و  لنا الرسوم الصخرية عن بعضها مثل الفيل واجلاموس اإلفريقي والزراف وفرس النهر و األ

غريها الكثري ، بينما نشاهدها اليوم فقرية من تواجد احليوانات غري تلك  اليت تستطيع العـيش يف  
  . هليب الصحراء و القناعة بالرتر اليسري من املاء

     
  

                                                
1 _ H.Camps-Fabrer , La disparition de l'autruche en Afrique du  nord, pp 31 – 39.  

  ) .يتواجد يف الصحراء بالقرب من املستنقعات ونقاط املاء : (الضفدع األخضر _   2
  .  ) م1924آخر متساح مبنطقة الطاسيلي قتله املالزم األول الفرنسي بوفال سنة ( : ح التماسي_   
     .م1950من الفقرات ائيا حوايل عام ) من الشبوطيات (مسك البين  إنقرض_   3

4 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar ,p 50.   
  .72ي العوامر ، املرجع السابق ، ص إبراهيم بن حممد الساس _   5

6 _ H.Lhote , Les touaregs du hoggar ,p 51.  



 

  
  . مـات العامـة للعصـر احلجـري احلديـثالس:الفصـل الثـاين  

  . أوال ـ الثـورة اإلنتـاجــية      

  .تدجــني الزراعــة/ أ           
  . إستئنـاس احلــيوان / ب          

  . ثانيا ـ الصنـــاعــــة      
  .تطور الصناعة احلجرية/ أ          
  . الفخار / ب          
  .النسيج و احللـــي / ج          

  . ثالثا ـ احلياة اإلجتماعية      
  .امللكية و اتمع/ أ          
  .التخصص و التبادل /ب         
  .النظام العام / ج         

  . صيدـــال/ رابعا       

  . الفن الدين و/ خامسا       

       
  
  
  
  



 

  :أوال  ـ الثورة اإلنتاجية
  :تـدجني الزراعـة / أ

بعد أن ظل اإلنسان طوال العصر احلجري القدمي يعتمد يف عيشه على مجع القوت ، أخذ ينتقل 
القـوت   إنتاج صر اىل طور جديد حيث تبدلت أساليب عيشه بإهتدائه اىل طوريف أواخر هذا الع

  1.حبرث األرض و زرعها باحلبوب الربية ، مدشنا بذلك مرحلة العصر احلجري احلديث
ووجدت بعض  األدلة القليلة على هذه الفترة التجريبية اإلنتقالية مثل سنابل القمح اليت عثـر  

واحل الذرة يف كهف بات بالعامل اجلديد وكالمها كانـا يف صـورة   عليها يف جرمو بالعراق ، و ق
  2.بدائية ، إذ مل يصال يف منومها  اىل مرحلة الكمال 

وقد تبدو عملية حرث األرض وبذرها وجين حمصوهلا من البديهيات للعقل املعاصر ، لكـن ال  
ـ   20000ميكن إسقاط هذا التصور على اإلنسان البدائي منذ  ره وتصـرفاته  سنة مبقومـات فك

وإستنتاجاته العقلية البسيطة اليت ظل ينميها باملمارسة العملية البطيئة من خالل الكثري من احملاوالت 
  3.واألخطاء وهلذا رمبا تعلم حصد وطحن احلبوب الربية قبل أن يتعلم بذرها بزمن طويل 

كما راجت زراعـة  أما أهم احملاصيل اليت زرعت فهي القمح والشعري خاصة يف العامل القدمي 
الشعري بأوربا بكثافة اىل جانب القمح والفول العريض ،وعثر بشمال الصني وجنوا على بقايـا  

، و )3شـكل رقـم   (، أما بالعامل اجلديد فزرعت مبنطقة الكارييب و أمريكا اجلنوبية الذرة 4األرز
  5.حماصيل جذرية كالطماطم و الفستق و الفول السوداين و البطاطا

جببال األنديز بأمريكا اجلنوبية على احلدود بني بوليفيا ) البطاطا( تدجني هذه األخرية حيث مت 
و البريو ، فأشارت الدالئل اىل أن جامعي الغذاء الصيادين ذه املنطقة قد دجنوا أنواعا من البطاطا 

وربا يف القرن سنة من اآلن، وبعد إكتشاف العامل اجلديد أخذها اإلسبان اىل أ 7000الربية قبل حنو 
   6.صنف منها  يزرع باألنديز حلد الساعة 5000م  و ما زال  16

                                                
  .39، ص 1955، 2، تارخ العراق القدمي، بغداد،شركة التجارة والطباعة احملدودة، ط1طه باقر، مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية ،ج_  1
  109بق ، ص ووىل ، املرجع السا. هاوكس  و  ل.ج_  2
  . 50 صالقاهرة، مكتبةالنهضة املصرية ، بدون تاريخ، .ترمجة عبد العزيز جاويد ويلز ، موجز تاريخ العامل ،.ج.ـ ه _  3
  .111 _ 109ص بق ، ص ووىل ، املرجع السا. هاوكس  و  ل.ج_  4
  .96-95ص ص  ،1983،،زهري الكرمي، الكويت،عامل املعرفة ن،ترمجةبيتر فارب، بنو اإلنسا _  5

6 _ pomme de terre, origins [ En ligne]. http://www.potato2008.org/fr/pommedeterre/origines.html, 28/12/2007.    
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  .تـطور نبـات الذرة يف أمريكـا :  3شكل رقم                     

  .115ووىل ، أضواء على العصر احلجري احلديث ،  ص .هاوكس و ل.ج: املرجع       
  :تطور نبات الذرة    

  .ذرة بري -أ
  .الزراعةحتسن ب -ج -ب

  .بعد فقدان وحدات الوراثة اخلاصة بقرن احلب -د
  .زادت مسافة الزهرة الذكرية -هـ 

  ذرة حديث من نطاق احلبوب يف الواليات املتحدة -و



 

و أقدم كوز ) الذرة ،الفاصوليا، الكوسا(أما يف أمريكا الشمالية فتركزت على الثالثي الغذائي 
    1.م ، كما زرع اجلزر بوسط أوربا .ق3600ذرة عثر عليه بكهف بات يرجع اىل 

و كانت احملاصيل ختزن يف أهراء و حفر بطنت بواسطة سالل ، أو بإسـتخدام األواين الفخاريـة   
 الكبرية أو بناء خمازن متينة يف أكواخ ومساكن أناس العصر احلجري احلديث ، و لقد حفظت لنا

ا مثل العـدس ، الكرنـب ، اللفـت ،    هذه املخازن بعض الشواهد النباتية األخرى اليت دجنوه
  2.اخلشخاش ، اخلرطال ، الشيلم ،البطاطا ، الذرة البيضاء 

كما يالحظ اإلنتشار الواسع لزراعة الكوسة والقرع بني األمريكيني األنـديز ويف أمريكـا   "  
الوسطى ، وكانت القرع بعد جنيها تستخدم كطعام او جتفف لتستخدم آنية ، أما الكتان فزرعت 

  3".ه أنواع عدة بأوربا ومصر إلستخراج زيت بذوره و إستعمال اليافه كنسيجمن
وكانت الزراعة الىت تعلمها إنسان  العصر احلجري احلديث متتاز جبملة أمور متيزها عن الزراعة 

  :يف األدوار اليت تلت هذا العصر أمهها 
ايت حيث كان على كل  قصد اإلكتفاء الذ) زراعة احلدائق ( كانت يف نطاق حمدود و ضيق _ 

  .عائلة إنتاج حاجتها من القوت
   4.متنقلة بسبب إستنفاذ األرض خلصوبتها وعدم اإلهتداء يف البدء لألمسدة_ 

  :كذلك ميكن التفريق بني حالتني من الزراعة مها زراعة الفأس ، وزراعة احملراث
عة حرفـة جانبيةكماليـة،بينما   فاألوىل تقوم ا النساء مبساعدة الرجال أحيانا، بإعتبار الزرا_ 

  5.تكون احلرفة الرئيسية هي الصيد أو الرعي مثال
أما زراعة احملراث فهي متطورة أكثر من األوىل و ترتكز على اإلسـتقرار و  الـتحكم يف   _ 

    6.األرض بإتباع نظام الدورات الزراعية ، و تسميد األرض عندما تقل خصوبتـها 

                                                
  .114_  113 بق ، ص ووىل ، املرجع السا. هاوكس  و  ل.ج _ 1

2 _ R.Furon ,manuel de préhistoire génerale , bibliothéque scientifique . France .1958.p 303.   
  .121 _ 115ووىل ، املرجع السابق ، ص . هاوكس  و  ل.ج_  3
  .40طه باقر ، املرجع السابق ، ص _   4
  .143، ص  1ط 1965 ، دار النهضة العربية ،يف اجلغرافية البشرية ، القاهرة ت فؤاد حممد الصقار ، دراسا_  5
  .144نفس املرجع ص ، _   6



 

                                             

  
  ).من سويسرا  4(، ) من إسبانيا  3(، ) من بلغاريا  2و1(يتية مناشري نيول : 4 شكل رقم 

  .G.Camps, néolithique méditerranéen ,p 19: املرجع 

  
  



 

كان صراع املزارع األول ضد القوى الطبيعية صعبا فمن خالل آثار األدوات اخلشـنة بـاملواقع    
مدى صعوبة الصراع الذي خاضه اإلنسان ضد القوى الطبيعية القاسية،كما  يتبنيالزراعية األوىل 

 1واملعاول احلجرية الثقيلة، اخلشبية كان يبذل  جمهودا جسمانيا معتربا لعزق األرض بواسطة العصي
أما احلصاد فيتم باملناجل املصنوعة من اخلشب أو من قرن الوعل بعد أن يغـرز حـدها القـاطع    

  ). 4شكل رقم ( 2رية من حجر الصوانبـمسننات صغ
وتدق احلبوب لتنفصل عن سنابلها أو تدوس عليها احليوانات مث يغربلوا بقذفها يف اهلـواء   

  .فيتطاير التنب ، ويسقط احلب لثقل وزنه يف األسفل 
وبعد أن تنتهي فترة اخلصوبة العالية لألرض كانوا يزرعوا سنة ويرحيوا سنة أخـرى،ليتغري  

  3.مر فيما بعد حيث تزرع سنة باحلبوب وسنة باخلضروات وتستريح يف السنة الثالثةاأل
كما كانوا يلجاؤن حلرق األشجار والغابات لزراعة أرضها عندما يهجرون أرضا قد أجهدت 
وأحسن مثال على ذلك خالل العصر احلجري احلديث ،هو تطهري أراضي كـبرية وواسـعة يف   

   4.ا بعد ذلك الدامنارك من الغابات وزرعه
أما فيما خيتص مبكان نشأة الزراعة فهو سؤال مل يصل فيه الباحثون إلجابة قاطعة إذ يتنـازع  

نظرية بينما هذا املوضوع أكثر من نظرية ، فهناك نظرية تنادي بأن الزراعة نشأت يف مكان معني 
الئمة تظهر احلضارة امل خرى ترى ان العقل البشري يتمتع بإمكانيات كثرية ، فحيث تظهر البيئةأ

، مث إنتشـرت  5، فمن اجلائز ان تكون الزراعة قد نشأت يف أماكن خمتلفة ويف أزمنة خمتلفة املالئمة
  6.التقليد الغزو و منه اىل بقية أجزاء العامل األخرى عن طريق اإلنتشار احلضاري بواسطة اهلجرة و

زراعة تزامنت يف مصر و العـراق،  وهناك من يعترب مصر املهد األول للزراعة، و من يرى أن ال
بينما تربط آراء أخرى موطن الزراعة األول بضـفاف   إيران وومن يرى أن وطنها األصلي اهلند 

األار ترى آراء أخرى ظهورها بعيدا عن األار يف مناطق األمطار حيث يرون أن ضفاف األودية 
                                                

  . 634، ص  ELGA ،1995أسامة عبد الرمحان النور و أبو بكر يوسف شليب ، تاريخ اإلنسان حىت ظهور املدنيات ، مالطا ، منشورات ـ  1
2 _ G.Camps , Le néolithique méditerranéen ( techniques et genres de vie) , édisud .france , 1998. p 19 .  

  .110، ص 1990موفم للنشر ، ) األنيس( اجلزائر ،، 2ج رالف لنتون ، شجرة احلضارة ،_   3
  . 131املرجع السابق ، ص  ووىل ،. هاوكس  و  ل.ج_   4
  .134فؤاد حممد الصقار ، املرجع السابق ، ص _  5
  . 25  املرجع السابق ، ص ووىل ،. هاوكس  و  ل.ج_   6



 

، و األرجـح أـا    1صاحلة للزراعـة واألار يف ذلك الوقت مغمورة باملستنقعات ، ومن مث غري 
  2.، حسب بقايا بذور القمح اليت عثر عليها ا م.ق 8000دجنت ألول مرة بأرحيا منذ حوايل 

وهكذا حققت بعض الشعوب مهارة إنتاج الغذاء خالل العصر احلجري احلديث و طورا عرب 
نص و جامعـة للطعـام   العصور ، بينما بقيت شعوب أخرى لآلن تعتمد على صيد الطرائد و الق

  . اخلام الذي جتود عليها  به الطبيعة
لقد كان تدجني الزراعة و إنتاج الطعام مبثابة ثورة غريت منط احلياة و طريقة العيش ، حيـث  
أسفرت عن إحداث حتوالت متالحقة و تغريات عميقة مشلت مجيع األسس و إنعكسـت علـى   

  .فن و حىت القيم اإلجتماعيةخمتلف  امليادين  كالصناعة  و املعتقدات و ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .134املرجع السابق ، ص فؤاد حممد الصقار ، _  1

2 _ G.Camps , Le néolithique méditerranéen .p 19. 
   



 

  :إستئنـاس احلـيوان / ب
األلفة هي اخلطوة  األوىل يف عملية اإلستئناس ، مبعىن أن يتعود احليوان على شكل اإلنسان فال 
ينفر منه ، إذا أحسن األخري معاملته ، ومن مث خلقت األلفة بينهما ، مث أدرك اإلنسـان أن مـن   

ومل يصل اىل هذه املرحلة إال بعد دراسات طويلة لطبائع  يوان واإلستفادة منه ،صاحله تربية هذا احل
  1.احليوان و جتارب جنح بعضها وأكثرها فشل 

إن هجرة احليوان للمناطق العشبية اليت إحتواها اجلفاف والصحاري اىل جماري الوديان واألار  
لى إستئناس احليـوان والرغبـة يف   وبالقرب من مصادر املياه حيث يعيش اإلنسان قد ساعدت ع

السيطرة عليه تدرجييا ، وإن كانت هذه النظرية تنطبق على املاعز واألغنام أكثر من غريهـا مـن   
  2.احليوانات األخرى 

ويبدو أن زوجات الصيادين املشتغالت بالزراعة كن يقدمن بقايا احلشائش واحلبوب لـبعض  
ستئناس البعض منها على األقل ، وهذه النظريـة قـد   احليوانات اليت إصطادها الرجال ، ومن مث إ

  3.تكون صحيحة بالنسبة للرنة
ولقد كان الكلب هو أول احليوانات اليت جنح اإلنسان يف  إستئناسها ويرجح معظم العلماء ، 
تاريخ إستئناس الكلب اىل مرحلة العصر احلجري القدمي األعلى ، إرتباطا بتطور الصـيد وتنـامي   

  4.صاد ذلك العصر أمهيته يف إقت
أما أهم احليوانات اليت مت إستئناسها من قبل أناس العصر احلجري احلديث فهي املاعز واألغنام 

  5. واجلاموس واألبقار واخلنازير ، قصد اإلستفادة من حلومها و حليبها و جلودها 
، فاحلمـار  ويبدو أن حيوانات النقل والركوب واجلر، قد أستؤنست مؤخرا يف الفترة التارخيية 

م مث إنتقل اىل سـوريا ومنـها اىل بـالد    .ق3000أصله إفريقي ، ودجن ألول مرة مبصر حوايل 
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الرافدين ، أما احلصان دجن يف جنوب آسيا الوسطى ليستخدم يف احلمل واجلر، ليظهر بعد ذلـك  
  1.يف بالد الرافدين جير العربات 

آسيوي، ومل يعرف اجلمل يف الشرق  أما اجلمال ذات السنام وذات السنامني فتنحدرمن أصل 
كما  م على أكثر تقدير ،وعرف قبل ذلك بوقت قصري يف اهلند.ق 1000األوسط اىل حوايل سنة 

إستأنس القرطاجيون الفيل اإلفريقي إلستخدامه يف حروبـهم كما التوجد آثار على إسـتئناس  
  2.لفترة التارخيية على األرجحالدواجن يف العصر احلجري احلديث ويبدو أن تدجينها قد مت خالل ا

وقد أفاد إستئناس احليوان يف ظهور احلضارة الرعوية، وتوفري اجلهد على اإلنسان،خاصـة يف  
األشغال الشاقة،ويف خلق روابط إجتماعية عشائرية وقبلية،وتضامنها بأخذها أحـد احليوانـات   

،وبتحرمي أكله أو قتله ظهـرت  ) التومت( كشعار ورمز هلا،وإعتباره أحيانا جدا للقبيلة وحاميا هلا 
وذا كان إلستئناس احليوان األثر الكبري على حيـاة اإلنسـان    3،)الطابو ( ألول مرة احملرمات 

  . وحضارته 
و من خالل عملية التدجني لكل من النبات و احليوان بدت أسبقية األخري إذ قـام اإلنسـان      

نتيجة احلاجة امللحة له يف عملية الصيد مما عزز  بترويض الكلب منذ العصر احلجري القدمي األعلى
روابط الرفقة و الوفاء بينهما، إال أن  إكتشاف الزراعة بتدجني بعض أنواع النبات تأخر اىل غاية 

  .العصر احلجري احلديث
كما ربطت كال  العمليتني عالقة وطيدة فإستفادت الزراعة مـن تـدجني احليـوان حيـث     

احليوانات ) روث ( راث ، و اخليول لنقل احلموالت الثقيلة، و فضالت أستخدمت الثريان جلر احمل
مسادا لتخصيب التربة، بينما قدمت الزراعة ، األعالف مبختلف أنواعها إلطعـام ا حليوانـات و   

  .الطيور املدجنة
  

  
  

                                                
1 _ F.C.Hibben , L'homme préhistorique en europe , payot , paris ,1960.pp 130, 133.   
2 _ ibid , p 134.   
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  :الصناعــة_ ثانيــا 
  :تطور الصناعة احلجرية/ أ

مبعىن احلجـارة ،  ) ليتيك ( مبعىن جديد و ) نيو( ية يرجع أصل كلمة النيولييت اىل اللغة اإلغريق
ولقد إقترح هذه التسمية عامل ماقبل التـاريخ جـون   ) أي املصقولة ( أي عصر احلجارة اجلديدة 

و إن كان صقل احلجارة و املواد اخلشنة  معروفا خالل 1865،1سنة )  John Lubbock( ليبوك  
ان نادرا و على نطاق ضيق  مقارنة باحلجري احلـديث  العصر احلجري القدمي و الوسيط اال أنه ك

إذ إقتصر فقط على الصناعة اخلاصة بالتماثيل الصغرية واألواين احلجرية ومل يتعدامها اىل غريمها من 
  2 .األدوات املتنوعة األخرى

اليت شهدا الصناعة النيوليتية متيزت اىل جانب تطور تقنية صـناعة   النهضة هذه الشك أنو 
ر و الصوان و العظم و العاج،  بإستغالل مواد أخرى مثل ديودوريت و اليشم و غريها مـن  احلج
  3.املواد

ومن األدوات املتعددة اليت إستطاع إنسان العصر احلجري احلديث تشكيلها النصال املصـقولة  
لذنب ، الرقيقة واحملكات واملثاقب ونصال احلز ورؤوس السهام املثلثة الشكل ذات الرأس الرقيق و ا

و الفؤوس الصوانية املصقولة ، املصنوعة من احلجارة الشديدة الصالبة أو من الظران، بأشـكاهلا  
  ).5شكل رقم ( 4سم 50سم اىل 25 ومقاييسها املتنوعة من 

ألمهية هذه الفأس الثقيلة املصقولة يف إقتصاد العصر احلجري احلديث فقـد وجهـت   ونظرا 
لك الفترة ولعل من أبرز تلك اهودات إستغالل املناجم واحملاجر اجلهود إلنتاجها وتوزيعها، يف ت

، وهناك دالئـل علـى أن   )الظران( للحصول على املواد اخلام الالزمة كالصخور النارية الصلبة 
تعدين الظران وصل يف بعض املناطق أثناء العصر احلجري احلديث ، لدرجة الصناعة املتخصصة ، 

  5.تغلني يف الصناعة كانوا عماال متخصصني يف اال الصناعيفالعمال النيوليتيون املش
  

                                                
1 _ wikipedia, Néolithique [En ligne], http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique, ( 5.11.2007 ).  
2 _ G.Camps , Le néolithique méditerranéen, p 26.  
3 _ J.De morgan , l'humanité préhistorique, la renaissance du livre, paris , 1924, pp  86- 88.   
4 _ R.Furon ,manuel de préhistoire génerale, p  294.  
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  .أدوات نيوليتية متنوعة من مناطق متفرقة:  5شكل رقم                        

  p  295-296. R.Furon, Manuel de préhistoire générale, p :املرجع                    



 

 أواخر العصر احلجري احلديث اىل ثقب رؤوس وبلغت الصناعة قمتها عندما عمد الصناع يف
الفؤوس والبلط و القوادمي مبثقاب حاد لتركيب أيدي خشبية عرفـت يف فلسـطني ، ومصـر ،    

  1.والعراق  والصني ،و إسكندنافية
و جبانب تطوير املقدرات اإلبداعية لإلنسان يف جمال جتهيز األدوات سارت قدما عملية جتهيـز  

اخلناجر ورؤوس املزاريق واملقالع واحلراب، كذلك نالت صناعة القـوس  وتصنيع أسلحة القتل ك
  2.والسهم تطورا ملموسا

و إن كانت الصناعة العظمية و اخلشبية معروفة خالل العصر احلجري القدمي األعلى لكنـها  
عرفت تطورا ملحوظا خالل العصر النيولييت من حيث الكم و الكيف كما يشهد على ذلك موقع 

   3.بإجنلترا) ستار كار(
لقد عرفت الصناعة بصفة عامة تقدما ملموسا خالل العصر احلجري احلديث من حيث تعميم 
صقل أغلب األدوات و ظهور القزميات  إضافة اىل ظهور صناعة األواين الفخارية املتنوعة الـيت  

  . واكبت النهضة النيوليتية
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  : الفخــار / ب

حبثوا عن مصطلح يساعدهم على ضبط التطورات اليت حـدثت  من الباحثني واألثريني الكثري 
  1.خالل العصر احلجري احلديث ، فوجدوا أن صناعة الفخار هي األكثر متيزا ،خالل هذه الفترة

و رغم كوا من الصناعات الرئيسية لإلنطالقة النيوليتية فإا يف مضـموا ليسـت بـاألمر    
  2.يتية دون معرفة الفخاراحلتمي، إذ ميكن أن تكون هناك ضة نيول

فبدراسة نوع الطني املستخدم ، وشكل األواين وما عليها من رسم وحفر ورمـز ، إسـتطاع   
  3.األثريون ان يقدموا تأرخيا تتابعيا يبني تطور احلضارة بصفة عامة وصناعة الفخار بصفة خاصة

رية من عجينة الطني اإلنسان منذ العصر احلجري القدمي األعلى ، صنع التماثيل الصغ لقد عرف
وشيها أحيانا على النار ، لكنه مل يستخدمه ، يف صنغ األواين ، إال يف حقبة العصـر احلجـري   
احلديث، ففي مواقع نيوليتية كثرية بالشرق األوسط عثر يف الطبقات العائدة ،لبدايات النيولييت على 

بالرمـاد،ومل يكتـب هلـا    القصعة البيضاء ذات السطح املصقول املصنوعة من اجلبس املمـزوج  
  4.اإلستمرار فسرعان ما حل حملها الفخار

وبينما إستطاع النيوليتيون األوائل تشكيل فخار متني متكن أحفادهم يف أواخر العصر احلجري 
  ).06شكل رقم (5احلديث من صناعة فخار مطلي رقيق

 ت الالزم لذلك ،وكان من عوامل إنتشار صناعة األواين الفخارية سهولة عملها ، وقصر الوق
فلعمل إناء  فخاري هناك  أربعة مراحل ال ميكن جتاوزها هي أوال عجن الطني و ثانيا تــشكيل  

  6.اإلناء مث ثالثـا عمـلية التجفيف وأخريا حرقه 
كانت املادة اخلام عبارة عن طني خملوط بعناصر متنع تشققه بعد حرقه مثل مطحون الفحم 

  باللون األسود و بعد تقليب و عجن الطني تصنع منه األواين و التماثيلالنبايت الذي يفيد يف تلوينه 
  

                                                
1 _ F.C.Hibben , Op cit , p 127.   
2 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert.p 118.   
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  .بإيطاليا ) سريا ألتو(فخار مطلي  : 6 شكل رقم

 .G.Camps , néolithique méditerranéen , p 52: املرجع 

  
  



 

بإستخدام األصابع ، وبإختراع الدوالب يف أواخر العصر احلجري احلديث ساعد يف عمليـة  
   1.و تنويع اإلنتاجاإلتقان 

مث تعرض األشياء للنار بعد طبع بصمات األصابع عليها أو حفر األشكال ورمـوز يف مادـا   
الطرية، أما الرسم على اآلنية فجاء متأخرا و لتكون األشكال مجيلة وظاهرة كانت األواين تغمس 

  2).ثاين أكسيد املنغنيز ( ، أو أسود )املغرة ( يف لون أمحر 
متييز ، أربعة أنواع من الفخار خالل فترة العصر احلجري احلديث هي الفخـار ذو   كما ميكننا

  3.السطح اململس ، الفخار الراقي ، الفخار الكأسي ، وأخريا الفخار املزوق ، أو املطلي 
م  و يف غنج دراح بإيران يعود .ق7700ولقد عثر يف تل موريبت بسوريا على فخار يعود اىل 

م كانـت صـناعة   .من الفخار اخلشن البدائي ، وحبلول األلف السادسـة ق م ومها .ق7000اىل 
  4.الفخار قد إستقرت يف سوريا الغربية

و يبدو أن هذه الصناعة قد إنتشرت من هناك اىل أوربا الغربية أو باألحرى اىل احلوض الغريب 
  سوم تشكيلية أوللمتوسط ويتعلق األمر بفناجني ومزهريات قصرية ومستديرة ا مقبض و مزينة بر

  5.خالية منها ذات نوعية متميزة وجدت بأروبا عثر على أشباهها برأس مشرة بأوغاريت بسوريا
و يبقى الفخار عموما السمة البارزة للصناعة النيوليتية، حيث شهد خالل هذا العصر رواجا      

، إذ  دعت إليـه  و تنوعا يف األشكال  فـصاحب اإلنقالب اهلائل للحياة اإلنتاجية وتطـورها 
احلاجة  حلفظ خمزون الغالل  الزراعية و طهي الطعام و حىت مراعاة  تطـور الـذوق الفـين و    
اإلحساس باجلمال لإلنسان النيولييت ، لكن ذلك ال مينع من أن يكون هناك نيولييت دون صـناعة  

  .فخارية ببعض املواقع  العائدة للعصر احلجري احلديث
        

  

                                                
   . 83عامل القدمي ، ص د الفتاح حممد وهيبة ، مصر والعب_   1
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3 _  R.Furon ,manuel de préhistoire génerale ,p 299_ 300.  
4 _ G.Camps , Le néolithique méditerranéen .p 25   
5 _ G.Clark , La préhistoire de l'humanité , payot ,paris,1962, p 158.  



 

  :حللـي ا النسيـج و/ ج 
ريها ، وهي أقدم مـن  و تظفخالل العصر احلجري احلديث صناعة السالل واحلصر أظهرت 

، و هي صناعة بسيطة غري معقدة، تستخدم فيها خامات ، إذ تعترب املمهد األول هلاصناعة النسيج
  1.األلياف النباتية و سعف النخيل، اليت تستخدم على حالتها الطبيعية

قد اكتشفت اخليوط من بعض النباتات الربية كالكتان ، بالرغم مـن  أما عن صناعة النسيج ف
و يبدو أن النسيج كان معروفا يف بريطانيا خالل هذا العصر،لكنه إزدهر  2تعقيدات ضربه وتنظيفه،

أكثر بعد إكتشاف املغزل ، ومل تصل هذه األنسجة الصوفية إلينا لسرعة تلفها كما أستخدم القطن 
  3.مريكي خاصة بالنيولييت األ

كذلك إنتشرت خالل صناعة أدوات الزينة مثل صناعة حبات اخلرز من العقيق واألصـداف  
البحرية واحلجارة العادية وقشور بيض النعام، باإلضافة اىل صناعة األمشاط واألساور وبعض احللي 

  4.اليت تتدىل من العنق وأكثرها من العظام واألصداف
، يتزينون،فالنساء يلبسن )مصر(ة احلجرية احلديثة بالعمرة فعلى سبيل املثال كان أهل  احلضار

نقبة من الكتان أو احلشائش املنسوجة،و يتزين بالوشم الكثري،وكان الرجال والنساء  يتكحلـون  
األخضر وكانت احللي الشخصية اليت يتزينون ا تتكون مـن  ) املالخيت ( على السواء بالدهنج 

وامت ،كما كانوا يضعون حول رقام عقودا من حبات اخلـرز  األصداف واألساور العاجية ، واخل
  5.املصنوعة من احلجر والقواقع وكذلك التمائم

وكما هو متبع يف معظم جمتمعات العصر احلجري احلديث كانت األدوات الشخصية للزينـة   
ـ   يت هي الشيء الوحيد املستورد يف اإلقتصاد ، مثل عقود أصداف بيض النعام اليت تشبه تلـك ال

إرتداها القفصيون األوائل ، وقد زين أهل الفيوم أنفسهم باألصداف اليت أحضروها مـن البحـر   
  )07شكل رقم(6املتوسط والبحر األمحر و أحيانا من احمليط اهلندي

                                                
  . 98-97ملرجع السابق ، ص حممد علي سعد اهللا ، ا_  1
  . 42اريخ،صتون ددىن القدمي،ترمجة، أمحد فخري، القاهرة، مكتبة األجنلومصرية،، إنتصار احلضارة تاريخ الشرق األجيمس هنري برستد_   2
   .12-11ووىل ، املرجع السابق ، ص. هاوكس  و  ل.ج _ 3
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  .جمموعة من النياط اليت تتدىل من العقود ويبدو واضحا الثقوب اليت كانت تعلق منها : 07شكل رقم
  .132ن، أديان ما قبل التاريخ، ص لوروا غوراريه اند: املرجع 

  

  
  
  



 

  :ة ـثالثا ـ احليـاة اإلجتماعيـ
  :و اتمع  امللكيــة/ أ

اتمع جمموعة من األفراد تعيش يف موقع معني هلم منط معيشة مشترك يرتبطون فيمـا بينـهم   
   1.حل و اإلحتياجاتيسعى كل واحد فيهم اىل حتقيق املصا بعالقات ثقافية و إجتماعية و دينية ، و

و من الراجح أنه مل يكن هناك جمتمع خالل العصر احلجري القدمي بل كان نوع من التجمـع  
حيث إن نشوء العائلة واتمع ،ميكن تتبع أصوله خالل العصر احلجري احلديث بعد إرتباط إنسان 

ه على زيادة عددها مما هذا األخري باألرض إثر إكتشافه الزراعة ، وتعلقه بتربية احليوانات ،وحرص
  2.نتج عنه ظهور امللكية 

تعترب القرى مراكز إستقرار للمجتمع الريفي  ومن إحتادها ظهرت املدن و الدول ، ففي القرى 
الزراعية ظهرت التنظيم اإلجتماعي و إستطاع األقوياء الفوز مبساحة أكرب من األرض وسـخروا  

من السلطة و مــن هنـا ظهـرت الطبقـات       املستضعفني يف زراعتها فصار هلم عليهم قدرا
    3.اإلجتماعية

تسـتغل  كما يبدو أن جمتمع القرية يف العصر احلجري احلديث كانت له حقوله اخلصبة الـيت  
العائالت وكذلك الرعي ميارس مجاعيا حيث احليوانات ملكا جلميع أفراد العائلة بل مجاعيا ، من ق

ها بعـض  تكترتامللكية أو باألحرى الثروة الرئيسية اليت  إذ كانت القطعان أحد أوجه 4أو العشرية،
  5.اتمعات النيوليتية

حيـث إقتصـرت يف    6و من أهم ما ظهر خالل هذا العصر هو بداية ظهور  امللكية الفردية 
    جات الفخـار ومنتوالبداية على إمكانية إمتالك الفرد للسالح و األدوات احلجرية وأدوات الزينة 

    7إمتلك بعض األفـراد أشجار الفاكهة و ورثوها ألبنائهم كما كانت القــوارب والنسيج كما

                                                
1 _ wikipedia, société[En ligne]. http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9, ( 07.11.2007).   
2 _ F.C.Hibben , Op cit , p 134.   
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  )  العراق(مرتل مستطيل                         

  .بعض أنواع مساكن العصر احلجري احلديث : 08شكل رقم                          
  G.Camps , néolithique méditerranée, p 11: املرجع 

  

  
  



 

  1.عصر احلجري احلديثو املنازل ملكا مجاعيا للعائالت اليت تعيش فيها يف كل احملالت القدمية لل
و مع اإلستقرار و احلياة يف مسكن زادت الروابط العائلية و تدعمت سـلطة رب األسـرة ،      
فبعد أن كان األوالد عبئا عليه يف ظل حياة الصيد و التنقل الدائم خالل العصور احلجرية القدميـة   

ضه ، و مجع خرياـا و  بدأ  يشعـر خالل العصر احلجري احلديث حباجته ألوالده يف زراعة أر
  2.محايتها و صد الغري عنها

  و عندما قابلت الزارع مشاكل حتتاج اىل أكثر من جهد واحد تعاون مع غريه من األفراد يف
  زراعة األرض، و تكون بذلك نظام شبه قبلي ساعد على التمتع  حبياة مستقرة، و بذلك تكـون 

  3.حياة اإلجتماعية أا كونت القرىاتمع األول و كانت إحدى النتائج اهلامة لل
حيث أوجد  اإلنسان مأواه يف الكهوف و املخاىبء الطبيعية، مث أسس بناءات بدائيـة خـالل   

لكـن حبلـول العصـر     4،)الناطوفية( العصر احلجري املتأخر عثر على أطالهلا  بالشرق األوسط 
مستقرة دائمة أدى اىل تزايد )  08شكل رقم ( النيولييت و إزدياد الكثافة السكانية ونشوء مساكن 

حجم السكان وكثافتهم بصورة مستمرة مع إرتفاع ملحوظ يف إنتاجية النشاطات الزراعية، وبدأ 
تكدس الناس يف القرى، و الحقا يف املدن الدائمة احملاطة باحلقول واملراعي ، و ميكن ذكر موقـع  

كيا كمثالني ملواقع احلياة املستقرة الدائمة يف تر) شطال هيوك ( أرحيا يف وادي ر األردن ،وموقع 
   5.الضخمة اليت ولدت يف العصر احلجري احلديث

إن جتمع عدة مساكن أدى اىل ظهور القرى و من مث تكون اتمع القروي أو القبلي على أقل 
تقدير، مما جنم عنه ظهور سلسلة من العادات و التقاليد اإلجتماعية العرفية الـيت سيسـهر علـى    

ايتها و تطبيقها شيوخ أو زعماء  هذه القبائل و اجلماعات مما أدى اىل خلق النواة األوىل الـيت  مح
ستتطور مع الزمن مؤدية لظهور الكيانات السياسية البدائية األوىل فيما عرف بدويلة املدينة  إبـان  

  .فترة فجر التاريخ خاصة يف جنوب غرب آسيا 

                                                
  .كانت هناك عائالت تعيش يف قوارب على ضفاف النيل خالل العصر احلجري احلديث_   1
  .67ص  أمحد رشاد موسى ، املرجع السابق ،_  2
 . 20ص  ،1969، القاهرة ، دار املعارف مبصر ، نعمت إمساعيل عالم ،  فنون الشرق األوسط القدمي _  3

4_ O.ourenche, Les premiéres maisons et les prémiers villages, la recherche,mensuel, n°135, paris, juillet-ouat 
,1982, p 881.  

 .647،  بكر يوسف شليب ،  املرجع السابق أسامة عبد الرمحان النور و أبو_  5



 

  : التبــادل  الـتخصص و/ ب
تدعو إليـه إخـتالف   فرد أو مجاعة على القيام بعمل معني ، يف العمل إقتصار  تخصصاليعين 

إخـتالف اسـتعدادات   ، أو البيئية الظروف الطبيعية ويف ختالف ظروف اتمع ، سواء كان اإل
  1:اجلسدية و الذهنية،و لقد جنم عن ظهوره فوائد عدة أمهها  قدرام األفراد و

  .بني األفراد حسب مزاياهمـ ساعد على توزيع االعمال 
  . د من إتقان األفراد للعمل زاـ 
  .يؤدى إىل زيادة اإلبتكارـ 
لـم  ف2ساعد على قيام التبادل و املقايضة بني اجلماعات لتخصص كل مجاعة يف إنتاج معنيـ 

 كتفي ذاتيـا ا إما م، اليت كان اإلنسان خالهلالعصور البدائيةتظهر احلاجة اىل إختراع النقود خالل 
  3.أو يلجأ اىل التبادل املباشر عن ظريق املقايضة ،توى الفرد أو العائلة أو اجلماعةسواء على مس

و قد تطلب إقتصاد العصر احلجري احلديث ختصصا يف العمل و املهارات أكثر من ذي قبل يف 
  4.جمتمعات الصيد هذا التخصص بدأ طفيفا يف البداية لكنه إزداد مع تطور العصر

النسـوة فلـح األرض وطحـن     من شأنسس لتقسيم العمل بني اجلنسني فأك هنا كانت
احلبوب و صنع اخلبز و غزل اخليوط و نسجها ، و صنع األواين أما الرجال فمن احملتمل أـم  
كانوا يقومون بتنظيم احلقول ويعدوا للزراعة ويبنون املساكن ويربون املاشية وخيرجون للصيد 

  5.ألسلحةوالقنص  ويصنعون اآلالت وا
جري احلديث مكانة مرموقة ،مل تعرفـها علـى مـا   العصر احل فقد إحتلت املرأة يف جمتمعات

  6.يبدو  من قبل ألن طريقة احلياة و متطلباا اجلديدة كانت مطابقة لنشاط للمرأة متاما

                                                
1 _ wikipedia, spécialisation[En ligne]. http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cialisation  
2 _  Ibid.   
3 _ wikipedia, troc[En ligne]. http://fr.wikipedia.org/wiki/Troc   
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و مع ظهور احلرف و إتساع نطاق تقسيم  العمل و التخصص كثرت الصالت اإلجتماعيـة  
أن شعر أصحاب كل حرفة حباجتهم اىل منتجات احلرف األخرى ، ومـع الـزمن    وتدعمت بعد

  1.ظهرت روح اجلماعة و فكرة املصلحة املشتركة كدوافع ذات أثر بعيد يف حياة سكان القرى
لقد أدى ظهور املهام التخصصية اىل وجود حرفيني متفرغني أصبح بإمكام مبادلة منتاجام 

م الذي ينتجه آخرون ، وأضحى ممكنا مع إسـتمرار تطـور التقنيـات    احلرفية ومقايضتها بالطعا
الزراعية وتراكم عائدا حترر فئات من السكان من مزاولة مهام إنتاج الطعام ليظهر على املسـرح  

   2.الكهنة والتجار واإلداريون وغريهم
ان و رمبا وجد قليل من العمال املتخصصني خارج جمتمع القريـة ملمارسـة صـناعة الصـو     

واحلجارة و للحصول على املواد األولية الالزمة لصناعة الفؤوس يف صورة دقيقة لقد أعتقـد أن  
  3.أفراد أي حرفة  يتجمعون سويا و يكونون جمموعات خاصة م كما يفعل احلدادون حاليا

لقد أصبح فائض الطعام املنتج يف شكل حبوب و قطعان خمزونة مبثابة رأس مال أسهم يف بروز 
ل جديدة من املعامالت اإلقتصادية فتطورت املبادلة و املقايضة و ظهر اإلمتـان و التسـليف   أشكا

  4.نظري املنتوج املستقبلي
وهكذا أدى تنوع النشاطات اإلقتصادية خالل العصر احلجري احلديث وتنـوع احلاجيـات اىل   

لواحدة تلبيـة مجيـع   ظهور التخصص يف العمل ألنه مل يعد بإمكان الفرد الواحد أو حىت العائلة ا
حاجياا املتعددة مبفردها بسبب تنوع النشاطات و حمدودية الوقت مما جنم عنه ظهور التخصـص  

  .يف العمل ، مث التبادل و املقايضة
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  :م العـام االنظــ/ج
يف هذا العصر كان أغلب سكان أوربا وجنوب غريب آسيا يعيشون يف قرى صغرية يتـراوح  

مسكنا ، وكانت هذه اموعات الصغرية من السـكان   35و 25نها بني عدد مساكن الواحدة م
  1.تشكل وحدات إجتماعية يتعاون مجيع أفرادها يف جلب اخلري املشترك ودرء الشر املشترك

ا رئيس يفرض على سكاا عرف اجلماعة ويفصل فيما بـني  من الراجح أن كل قرية كان هل 
أحـد  جثـة ب  ى ذلك بالعثور على عصا خشبية يف يدأفرادها من خالفات ومنازعات ويستدل عل

   2.العصر احلجري احلديث كرمز للسلطة أي أا كانت تتخذ كصوجلانالقبور اليت تعود اىل 
نتائج العيش يف القرى واملدن الصغرية الشعور باحلياة املشتركة واجلرية وساد السالم  وكان من

ائل العصر غري موجودة أو متواضعة لعدم وجـود  فكانت وسائل الدفاع واحلراسة عن القرية يف أو
ق أو بنـاء  حفر خند القرى مل يتعد ما قام به أهلفكل ) 09شكل رقم (ما يثري األحقاد واحلروب 

  3.ت املفترسة، أومنع املاشية الشاردة من اخلروج اىل اخلالءسور لدرء خطر احليوانا
وأسلحة  ت فؤوس املعركة واخلناجرظهرهذا العصر  خرية منطوار األاأليف على النقيض  لكن

   4.خاصة بالقارة األوربية وروسيا وقد يرجع ذلك اىل إزدياد السكان ونقص األراضي خرى ،أ

احلائزين على صفات الشجاعة واإلقدام والقوة والتبحـر  كان منصب رئيس القرية من نصيب 
مهام منطقته،كما كـان ميـارس   يف اإلملام بالطقوس الدينية ليقود املقاتلني يف احلرب،و  أن يدبر 

  5.سلطته يف فض املنازعات و إرساء السلم يف منطقته ورمبا كانت الزعامة تورث يف عائالت معينة
رسوم قيل أا تشبه العصى امللكية  منحوت عليها توت أحد مقابر قرية العمري على عصىإح

ويوحي هذا األمر للوجه البحري  العالمات املميزةاليت كانت يف الفترة التارخيية من ) الصوجلان (
   6.اىل أن بعض فالحي العصر احلجري احلديث قد حكمهم بالفعل رؤساء
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  ).النيولييت اإلسباين( معركة باألقواس والسهام   : 09شكل رقم                        

  .G.Camps, Le néolithique méditerranéen,p 86: املرجع                

  

  

  

  

  



 

   :الصـــيدــا ـ رابع
لقد دلت اآلثار اليت عثر عليها مبواقع العصر احلجري احلديث أن النيوليتني ظلـوا ميارسـون   

ق م ، حيـث  5000إستمر الصيد اىل غايـة   و لقد1الصيد و القنص اىل جانب الزراعة و الرعي،
  2.بدأت أمهيته بعد ذلك تتضاعف

مـن   % 78ر احلجري احلديث حتتل نسـبة  ففي أوربا كانت احليوانات الربية يف بداية العص
ويعود سبب ذلك اىل تطـور   %438,جمموع احليوانات ، لكنها نزلت يف أواسط هذا العصر اىل 

 ).11و 10األشكال رقم (3تقنيات الصيد

ففي حضارة البداري احلجرية احلديثة مبصر ، وبسبب وفرة الصيد على اهلضبة ورغم كـوم  
نج  بالقوس والسهم وعصـى البـومرا   للصيد 4فقد خرج البداريون رعاة ماشية ومزارعني مهرة ،

boome- rang )  (  ،5 6لكنهم يف القنص إستخدموا سنانري من األصداف ) 12شكل رقم(.  
اىل توقف حرفة الصيد إذ بقي أناس العصر احلجري  رستها مل يِؤداوذا فإكتشاف الزراعة ومم

ة الفتـرة  فة ثانوية يف أمهيتها لكنها إستمرت اىل غاياحلديث يصطادون طرائدهم ، وإن غدت احلر
  7.الصيد ضربا من التسلية واللهوالتارخيية ، حيث أصبح 

حىت بلغت قوة الرمـي   8لقد مت حتسني مستوى السالح األساسي كالقوس والسهم وتطويرمها
نفسه مـن   م أحيانا مما مسح للصياد بضرب طريدته دون إنتباهها ومحاية 400مسافة طويلة بلغت 

   9.املخاطرة يف صراعه مع الدببة واألسود واحليوانات الضارية األخرى
ولقد تطورت أساليب نصب الشراك بشكل ملحوظ خالل العصر احلجري احلديث وأمهها شرك 

ه ع من أخشاب البلوط أو املران بشكله اإلسطواين أو البيضوي ، طولالقالب ذو املصراع املصنو
                                                

1 _ V.G.Childe , L'europe  préhistorique , payot ,paris,1962.p37.   
2 _ M.Zvelebil, La chasse et la cueillette à l époque postglaciaire,pour la science,mensuel n°105,paris, 
juillet,1986.p 80.   
3 _ R.Furon ,manuel de préhistoire génerale ,p301.   
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7 _ J.De morgan ,Op cit , pp 173,174.    
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9 _ J.De morgan ,Op cit , p172.    



 

آليـا   سم يف وسطه ثقب مستطيل له مصراع ينغلـق  25اىل  10ه من سم وعرض 90اىل  50من 
ويبقى مفتوحا بوتد متحرك يشده ، وعند إدخال الطريدة رأسـها بداخلـه   1،بدورانه حول حموره

ومالمستها للعود املتحرك ينغلق املصراع ويبقى مغلقا بفعل عود بندق مشـدود اىل أسـفل ،ال   
  2.عاد به مسافة بعيدة بسبب حجمه ووزنهتستطيع الطريدة التخلص منه أو اإلبت

ومما يالحظ على طرائدهم أن أغلبها  كانت لصغار احليوانات بسسب سهولة إقتناصها ومحلها 
من أماكن صيدها اىل أماكن إستهالكها، بينما إذا كان الصيد كبري احلجم فإم يكتفون بأخـذ  

    3.اللحوم دون العظام اليت تترك مكاا
يد بالفخاخ والسهام والقوس وبالشباك شيئا مهما يف حيام اإلقتصادية علـى  وذا كان الص

  .4الرغم من كوم يرعون قطعان املاشية و اخلنازير و ميارسون الزراعة
فرغم دخول اإلنسان النيولييت عهد اإلنتاجية بإهتدائه للزراعة و إستئناسه احليوان و تطـويره  

و جتمعات سكنية ، اال أنه مل يهمل حرفة الصيد و القنص ملا ألساليب عيشه ، و إستقراره يف قرى 
بقيت تلعبه من أمهية يف إقتصاده املعيشي ، خاصة لتكملة  حاجته من الربوتيـن يف بادىء األمر، 
إال أن التطور الذي حققه إنسان هذا العصر ووفرة اإلنتاج جعل امهية هذه احلرفة تتضاءل تدرجييا 

  . الذي اصبحت فيه وسيلة تسلية بعد ذلك يف العصور التارخييةمع مرور الزمن ، للحد 
  
  
  
  

  
  

                                                
1 _ R.Furon ,manuel de préhistoire génerale ,p302.   
2 _ Ibid ,p302.  

  .119املرجع السابق ، ص فؤاد حممد الصقار ، _    3 
 .65ووىل ، املرجع السابق ، ص . و  لهاوكس  .ج  _  4



 

  

  
  ).نقادة الثانية( ظباء واقعة يف فخ :10شكل رقم                                   

  
  ).حضارة نقادة األوىل( الب صياد يقود أربعة ك :11شكل رقم                          

  
  ).نقادة األوىل (  قناصان :12 شكل رقم                                 

  .  17،  18،  22حممد أنور شكري ، الفن املصري القدمي ، ص ص : املرجع                



 

  :الفـن  خامســا ـ الديـن و
  :الــد يـــــــن / أ

تتجلى املشاعر الروحية إلنسان ما قبل التاريخ من خالل ممارسته السحر حينا أو مـن خـالل    
مل يكن هناك يف البـدء أي  ) اندريه لوروا غوران ( طقوس دفنه ألسالفه أحيانا أخرى، فحسب 

  1.متييز بني الدين و السحر 
قيم روحية إذ يبدو  ولقد مارست جمموعات الصيادين السابقة للعصر احلجري احلديث الدين ك

  2.أن إنسان نياندرتال دفن موتاه بطريقة تدل على إميانه حبياة مستقبلية أخرى 
ومبا أنه ال  توجد حضارة حجرية حديثة واحدة ، وإمنا عدد كبري منها ، فإننا لـن نسـتطيع   

اخلري  التحدث عن ديانة واحدة فاحلياة الروحية رغم ضعفها يف هذا العصر إختلفت يف الرمز لقوى
إذ إستطاع اإلنسان البدائي  إسقاط تأمالته الروحية على حميطه املـادي   3والشر والنما و املوت،

  .4بترمحة إنفعاالته اىل رموز
ولتأمني حياته اإلقتصادية تطلع إنسان العصر احلجري احلديث اىل القوى الطبيعية اليت تتحكم 

ورة جديدة من اآلهلة كآهلة األمومة اليت كانت يف إنتاج حمصوله الزراعي وإجته اىل جتسيمها يف ص
  5.رمزا لفكرة اخلصوبة واإلنتاج يف مشال العراق

وخاصة خالل العصـر   6و إبتداء من العصر احلجري القدمي األعلى بدأ اإلنسان يعتين بقبور موتاه
عرفت وحسب التوزيع اجلغرايف فقد  7احلجري احلديث ، مما يدل على نضجه لتقبل الدين والتدين

   8.الشعوب عادات واضحة تترجم مفاهيم دينية متنوعة
  

                                                
ص ،ص 3،ط2005معية للدراسات والنشر والتوزيع،املؤسسة اجلا ريخ، ترمجة ، سعاد حرب، بريوت،، أديان ماقبل التاغوران_ أندريه لوروا_  1
6  _9. 

2 _ F.C.Hibben , Op cit , p135.  
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 . 10_  9، املرجع السابق ، ص ص غوران_ أندريه لوروا_  4
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6 _ J. Chaline ,Op cit , p 329.   
7 _ A.Varagnac et des autres , L'homme avant l'écriture , librairie armand colin ,paris, 1968, p 436.   
8 _ J. Chaline ,Op cit , p 329.   



 

       
                                                                                                        )متيليس( مدفن مجاعي :  13 شكل رقم

       .J.Chaline,L'histoire de l'homme et des climats au quaternaire, p328 :املرجع   

 

                                         
  .ميثل رأس مغطاة باجلص فوق اجلمجمة من العصر احلجري احلديث يف جريكو : 14شكل رقم             
  .140، ص 1وري ، جنوب غرب آسيا ومشال إفريقيا ، كرشيد الناض: املرجع                    



 

الغربية دفن املوتى بالقرب من مقر سكناهم حييط م بعض األثاث العائلي ، هـذه   ففي أوربا
العادات إستمرت حىت ظهور عصر املعدن ، كما ظهرت أفكار حول عبادة املوتى و اإلميان حبياة 
أخرى بعد املوت و وجود قوة عليا تسيطر على حياة البشر، و يبدو أن هذه األفكـار مل تكـن   

  1.أوربا فقط بل عاملية اىل حد ما  مقتصرة على غرب
ولقد عثر بأرحيا على أشكال نذرية من الطني على شكل حيوانات ، مثل البقر واملاعز والغـنم  
مما فسر على أا إعتقادات دينية خاصة باألهايل أو أم كانوا يؤمنون بالسحر ، و أحسن ما عثر 

كمـا عثـر   ) 14شـكل رقـم   ( 2جرييـة  عليه من آثار أرحيا اجلماجم البشرية املغطاة بطبقـة 
األركيولوجيون ا  يف الطبقة  اليت تعود اىل اية العصر احلجري احلديث ، على ضريح به ثالثـة  

   3.متاثيل صنعت من الطني ، بينما العيون من األصداف و متثل رجال طويل اللحية و إمرأة وطفال
ثلت يف عبادة  إهلة اخلصوبة و الثـور هـذا   أما باألناضول فقد تقامست احلياة الروحية ثنائية مت

األخري يشار له أحيانا على أنه إبنها ويف أحيان أخرى على أنه زوجها كما تشري اىل ذلك بقايـا  
  4.آثار وجداريات موقع شطال هويوك

فعلى سبيل املثال يف حضارة مرمدة مبصر كانت احلبوب توضع قرب  رأس املتويف أو قرب فمه 
اد يف نوع من احلياة األخرى خلف أبواب املوت ، أما يف حضارة العمري فيبدو مما يوضح اإلعتق

أن العجل و فرس النهر، التمساح، قد عبدت بسبب العثور على متـائم تتخـذ أشـكال هـذه     
  5.احليوانات

كما عثر يف قرى العصر احلجري احلديث بربيطانيا على متاثيل من الصلصال آلهلة اخلصـوبة   
، و لقد عرفت حضارات العصر احلجري احلديث يف  6انت هلا قداسة دينية خاصةاليت يبدو أنه ك

، )مبعىن أن حيتوي القرب الواحد على جثـة واحـدة  (دورها األول و األوسط طريقة الدفن الفردية 

                                                
1 _ J.De morgan ,Op cit , p 245.   
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لكن بعد ذلك ساد القرب اجلماعي مما أدى اىل تطور العمارة اجلنائزية بصفة واضحة و اليت مسيـت  
  1).13شكل رقم ( ليتية بالنصب امليغا

الشك أن الثورة اإلنتاجية الىت عرفها العصر احلجري احلديث وما أجنر عنها من فائض اإلنتاج 
و اإلستقرار يف جتمعات سكنية، قد إنعكست بشكل كبري و واضح على تطور الفكر الديين ممـا  

بية و ممارسة الكهنوت أدى اىل  ظهور طبقة من الكهنة حرفتهم  التوسط بني الناس و القوى الغي
  .والسحر ، و هلذا الغرض مت تشييد املعابد لتمارس فيها العبادات و الطقوس الدينية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 _ G.Camps , Le néolithique méditerranéen , p 66.   



 

  : الفـــــن / ب
صر امليزولييت فنقش فن التصوير على الصخور منذ الع وفيما خيص الفن فيبدو أن اإلنسان مارس

املعاصرة له ، كما عثر له أيضا على رسـوم  ى جدران الكهوف صورا و رسومات للحيوانات عل
، وكان الفن يف مظهره األول منبثقا من إعتقادات تسيطر على إنسان ذلك العصر فكان متثل نساء

   1.ات اليت خيافها يعطيه سلطة عليهايظن أن رمسه للحيوان
ا أعـان  وببداية العصر احلجري احلديث أتاحت احلياة اإلقتصادية اجلديدة فسحة من الفراغ مم

اإلنسان على حتسني صناعته مبا يف ذلك الفخار وتزينه بزخارف ساذجة بسيطة هـي يف الغالـب   
   2.خدوش حتيط حبافة اإلناء

، فالتقنية  ما التقنية املقدمة وثانيهما املفهوم الفيننتوج الفين يقابلنا عنصران أوهلولدراسة هذا امل
ى الذوق الفين وضعية طبيعية خاصة بكل مجاعـة  ألي شعب بدائي بينما يبق تابعة ملعارف احلرفة

  3.بشرية على حدى مشكال جزء من مرياثها احلضاري 
ففي حضارات العصر احلجري احلديث مبصر كحضارة مرمدة بين سالمة، وحضـارة تاسـا   

                                  والبداري وغريها ، ظهرت أواين الفخار املطلية من اخلارج واملزخرفة واملزينة ، حتليها رسومات        
حمفورة تتألف من جمموعات من اخلطوط األفقية الرفيعة ومصنوعات عاجية وأواين ملونة بزخارف 

  4حيوانية وآدمية وتظهر الدمى النسائية عارية وأطرافها السفلى ملتصقة أما العليا فموشاة بالوشـم 
  ). 15،16األشكال رقم ( 

سطوانية يف أواخر العصر احلجري احلديث ببالد الرافدين وهي حتوي كما إشتهرت األختام اإل
ا حوت بعـض  املختلفة ، كم نقوش بارزة مصورة مع تنوع يف املواضيع املختارة يف العهود البدائية

  5.رمسها اىل درجة كبرية  من الدقة  هذه األختام صورا آدمية وصل الفنان يف

                                                
  .20إمساعيل عالم ،  املرجع السابق ، ص  نعمت_  1
ص ص . 1965 حممد أنور شكري ، الفن املصري القدمي ، منذ أقدم عصوره اىل اية الدولة القدمية ، مصر ، الدار املصرية للتأليف الترمجة ،_  2

11  _ 12.   
 3 _ J.De morgan ,Op cit , p 196.   

  . 13_  12، املرجع السابق ، ص  حممد أنور شكري_  4
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على فن بالد األناضول  ) ( çatal huyuk ويوكل هيف موقع شطا 1كما دلت املشيدات الستة
رفـت جـدراا بنقـوش بـارزة و     خالل العصر احلجري احلديث املبنية من الطني حيـث زخ 

، ويبدو أن الدافع لظهور هذا العمل الفين كان دينيا فهي تقريبا خمصصـة  جدرانية ملونة تصاوير
  2.ثر عليها حىت اآلن للعبادة لذلك أعتربت من أقدم املباين الدينية اليت ع

و بـهذا فالرسم و النقش و النحت هي فروع أساسية للفن الذي عرف تقريبا عند أغلـب  
  3.الشعوب البدائية فيما قبل التاريخ ويف كل مكان تقريبا

ـ و هكذا كان فن العصر احلجري احلديث  بكل فروعه حيمل يف طياتـه    فكريـة ذات   اقيم
، يف الغالب ، ذلك ان األشكال كانت حمررة من وجودها املاديمدلوالت مهمة يف زماا ومكاا

 يف الفكر اإلنسـاين   ة اإلنفعالقو ضغط رموز اعتقادية معربة عن وحية وفهي عبارة عن رؤى ر
  . جتتاز حركة الفكر االجتماعي آنيةإشكاالت  مفاهيم وتعبريا عن   أوبـصفة عامة ، 

ر قد إنعكس بصورة جلية عن جتليات الفن إذ بـدا أن  ال شك أن تطور الفكر الديين يف هذا العص
اإلهتمام بالفن و ممارسته  كانت من ورائها على األرجح أغراض و بواعث دينية حمضة يف أغلب 

  . األحيان
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
إمساعيل عالم ،   نعمت: معابد مشيدة بالطني قام بالكشف عنها املنقب اإلجنليزي جيمس ميالرت ، يف املنطقة اجلنوبية لبالد األناضول، أنظر_  1

   .45املرجع السابق ، ص
  .45إمساعيل عالم ،  املرجع السابق ، ص  نعمت_  2

3 _ J.De morgan ,Op cit , p197.   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  قدر تزينه سفن و من حوهلا أشكال خمتلفة :15 شكل رقم                             
                             

              
                                            

       
  .جارية من عاج حتمل قدرا فوق رأسها : 16شكل رقم                                                 

                                                                     .18 ، 20 ، الفن املصري القدمي ص ص:حممد أنور شكري : املرجع                                   
               

  
  

  



 

  

  .مظاهر العصر احلجري احلديث بالصحراء اجلزائرية : البــاب الثانـي  
  

  .النيولييت الصحراوي ذو التقاليد السودانية: ل  الفصــل األو
  

  . إمتداده، أصوله، تعريفه:     أوال
  

   . الزراعة:     ثانيا
  

                                                                                                                              .الرعي:     ثالثا
  

                                                                                                                               .الصناعة:    رابعا
  

                                                         .القنص الصيد و:  خامسا 
  

  .ـةاإلجتماعياحليـاة :  سادسا 
  

  .املعبودات و الطقوس اجلنائزيـة:   سابعا  
  

  .الفـــن:   ثامنا  
  



 

  
  .تعريفه ، أصوله ، إمتداده: أوال

يغطي ظواهر متنوعة عديدة ، حيـث أن  البد من األخذ يف احلسبان بأن النيولييت مصطلح عام 
التزامن يف نفس املنطقة اليعين بالضرورة تربيرالتخصص يف هذا اال ،وهذا يعين إمكانية وجـود  

   1.عصر حجري حديث دون وجود حجارة مصقولة ، أو دون فخار، أو دون أسلحة حجرية
التاريخ املعروفة ، ينسـب اىل   يعترب النيولييت ذو التقاليد السودانية من أقدم حضارات ما قبل  

موقع  شهيناب بالقرب من اخلرطوم بالسودان ، وهو حضارة زجنية صعدت من اجلنوب الشـرقي  
اهلقـار،  ( للصحراء الكربى متجهة اىل مشاهلا الغريب ، بذلك غمرت املرتفعات اجلنوبية اجلزائرية ، 

    2).الطاسيلي و ختومهما
 4الف ، فعلى إثر النتائج اليت توصل إليها مبوقـع أمكـين  رأي خم  3و يبدو أن لغربيال كامبس

باهلقار ، يطرح فكرة تغيري التسمية من النيولييت الصحراوي ذو التقاليد السـودانية اىل النيـولييت   
، ألنه يرى بأن النيولييت تزامن يف الصحراء ويف السودان ، ومن مث إستحالة  5الصحراوي السوداين

     6.ينتأثر الصحراوى بالسودا
غطى النيولييت الصحراوي ذو التقاليد السودانية ، مساحة جغرافية شاسعة ، ميكن تصنيفها اىل  

أربعة مناطق ، أوهلما اهلقار، و ثانيهما منطقة أدرار إيفوراس  و معها التلمسي، مث منطقة التنريي ، 

                                                
1 _ H.j.Hugot , le sahara avant le désert.p87   
2 _ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, (1)Téfedest centrale ,Mém, du c.r.a.p.e.17,France, 
1971, p55.   

و تويف بإكس 20/05/1927، يف)وهران(من أكرب علماء ما قبل التاريخ الشمال إفريقي، والصحراوي ولد مبسرغني :غابريال كامبس _   3
 ,S. Benkada, Un préhistorien dans l'histoire: Gabriel camps, Insaniyat n° 19-20: ، أنظر06/09/2002بروفانس يف 

janvier-juin 2003, pp 133,142.                                                                                                        
توسط يومني يف يسيل وادي أمكين يف املتقع أمكين باهلقار ، مبنطقة األرششوم ، مشال وادي هيليجني ، على حواف األتاكور ، و: أمكين _   4

 .G.Camps, Amekni néolithique ancienne de hoggar, p 9: السنة ، أنظر
من املعىن العريب لكلمة السودان اليت يقصد ا، ) الصحراوي السوداين ( ولقد وضح كامبس  بأنه إشتق مصطلح السوداين يف تسميته اجلديدة_   5

  .زجنيبالد الزنج ، أي مبعىن النيولييت الصحراوي ال
6 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques de l'Afrique du nord et du sahara ,éd  doin , paris,1974,pp223, 224. 
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أي املرتفعـات اجلنوبيـة   و ما يهمنا هنا هي املنطقـة األوىل،   1و رابعا منطقة الصحراء الغربية،
  ).4اخلريطةرقم (اجلزائرية اليت تدخل ضمن دراستنا 

                                         
  ش                                           

  
  
  
 

                         
وسطي ى المتتالنیول                                                              
 
                                                     
  االوراس                                                                     
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   . 132حممد  سحنوين ، املرجع السابق ، ص _   1



 

  
  

  
سودانية مبكرا اىل الصحراء اجلزائرية ، حيث مت تعمـري  إذن فقد وصل النيولييت ذو التقاليد ال

  1.أماكن عديدة غري حمدودة باملرتفعات أو يف املناطق املنبسطة ااورة هلا
هوجو مستنتجا من خالل حفريته باملنية أن االنسان الذي عاش باملنية كـان  .ج.ويرى هنري

قد تقدم من هذا املكان األخري متجهـا  ، ول) السودان ( زجنيا أصوله احلضارية ترجع اىل شهيناب 
  2.دوما اىل الشمال الغريب حىت حل بالصحراء اجلزائرية و أقام ا عدة مراكز حضارية

أسفرت دراسة بقايا مجاجم االنسان الصحراوي النيولييت ذو التقاليد السودانية على أنه الينتمي 
ل العصر احلجري املتأخر ، واليت إستمرت  ألي من جمموعيت االنسان العاقل املعروفتني باملنطقة خال

حىت العصر احلجري احلديث ، فهذا االنسان ينحدر من فصيلة زجنيـة  ) املنطقة التلية ( يف الشمال 
    3.سودانية ، تتميز بالفك املتقدم و األنف األفطس العريض و بإستطالة السيقان والسواعد

) 4الزجنـي ( دت حضور النوع السـوداين  كما قدمت لنا حفرية أمكين فائدة كبرية ، إذ أك
  5.بالصحراء يف اية األلف السابعة قبل امليالد

ومن خالل خملفات هذا النيولييت اليت مت إكتشافها  ميـكن وضع تسلسل كرونولوجي هلـا ،  
ميكن حتديد بعض النقاط الـيت مـن خالهلـا نسـتطيع  حتديـد        14فعن طريق الكربون املشع 

علمنا أن النيولييت الصحراوي  ذو التقاليد السودانية يتموقع حاليا بني األلـف  خاصة إذا 6األطوار،
  7.السابعة و فجر األلف األوىل قبل امليالد

                                                
1 _  J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p55.   
2 _  H.j.Hugot , Recherches préhistoriques dans l'ahggar nord-occidental,Mém du c.r.a.p.e.1, paris,1963.p 185. 

      Recherches préhistoriques :سأرمز له الحقا بـ 
3 _ C.Brahimi, Initiation a la préhistoire de l'algerie , s.n.e.d. alger ,1978 , p 74.  

 عن قرب مزدوج حتت كهف غرانييت يضم جثتني ، صنفتهما 1965،سنة ) (J.P. Maitreولقد مت العثور حبفرية متنراست اليت أجراها ،_  4
M.C.Chamila   ما من النوع السوداين بأ)97: .،أنظر)الزجنيM.C.Chamla,Les Populations anciennes du sahara, p  

5 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 232.  
6 _ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p56.  
7 _  H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 143.  



 

  من اية األلف السابعة قبل امليالد، اىل منتصف األلف ) الطور القدمي( متتد املرحلة األوىل منه 
  م .ق 6150متدوين ( الية ـالتو احلفريات أمههـا  اخلامسة قبل امليالد، و متثلها العديد من املواقع 

  2).م .ق 4550، وتني أمنصار 1م.ق 6100أمكين 
م،ويسجل هذا التاريخ .ق 4190فإن طبقته العليا  أرخت بـ ) 1(وحسب حفرية موقع أبولغ 

   3.تقريبا اية الطور القدمي للنيولييت الصحراوي ذو التقاليد السودانية
املِؤرخـة  ) 1(من خالل الطبقة العليا حلفرية أمكين ) الطور احلديث ( انية و ضبطت املرحلة الث

م و بأدرارن متتـرهني  .ق 3450)  5(م ، باقينا .ق 3450م،و طبقات حفرية املنية .ق 3550بـ 
   4).250 -أو(+م .ق 1380املؤرخة بـ) 2(م، وبقايا الكهف األوسط مبوقع متنراست .ق 2770

الصحراوي ذو التقاليد السودانية بالصحراء اجلزائرية إمتد زمنيا ما بـني   و على هذا فالنيولييت 
م على األرجح ، بينما إحنسر مكانيا بصحرائنا اجلنوبية ـ الشرقية كما  .ق 1000م اىل .ق 6100

  . أصحابه زنوج ذوي بشرة سوداء قانية كان  تدل على ذلك املواقع األثرية املكتشفة، و
  
  
  

  
  
  
  

                                                
قل يف هذا القطاع ، فهي فقرية أثريا ، هناك بقايا على األ بداية تعمري املوقع) م 0،80م و 0،60( بأمكين على عمق بني  سجلت الطبقة األوىل_  1

: م ، لإلستزادة أنظر .ق 4850أرخت ) م 0،90و  0،80(م ، و طبقة أخرى بني .ق 6100م أرخت 0،80متفحمة و بقايا بشرية  على عمق  
G.Camps, Amekni néolithique ancienne de hoggar     

2 _  G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 238.    
 3 _  G.Camps, Amekni  néolithique ancienne de hoggar, Mém du c.r.a.p.e. 10 , paris ,1969, p 207.  

  Amekni : سأرمز له الحقا بـ                                                                                                                  
4 _ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, pp  56 , 57.  



 

  
  

  : راعــــــة الز: ثانيـا 
كثريا ما يقال  بأن الصحراء هي مهد الفالحة األول دون أن يستدل الكثريون على إمكانيات 

  1.إستعمال هذا املصطلح وما يترتب عليه من آثار خطرية
مثل أن نقول أن سنابل القمح اليت مت إكتشافها  مبوقع أمكين باهلقار تعود والشـك لأللـف   

التأكيد أقدم سنابل أكتشفت يف هذه املنطقة ، فال جند هلـا صـدى يف   السابعة قبل امليالد و هي ب
  2.حضارات األودية الكربى إال أثناء األلف اخلامسة يف مصر أو يف النيجر

م 1،40من النتائج اليت خرجت ا دراسة موقع أمكين بأن هناك بالسوية الـيت علـى عمـق    
الزهر من صنف لونايا بكريس،ممـا محـل   ق م، وفرة غري عادية للسينات  6000والعائدة لفترة 

شـكل رقـم    (كامبس على اإلعتقاد بأن هذه األرض قد استصلحت حينها وزرعت ذه النبتة.غ
17.(3   

هوجو بظهور آثار زراعة احلبوب مبوقع املنية يف املستوى األسفل واملتوسط .ج.كما يرى هـ
، و لقد الحظ )18شكل رقم (غزارة،املوجودة ب)سلتيس أوستراليس(ويتعلق األمر حببوب من نوع 

كويزيل على جـرة  .موين و ب.أركيل شبها هلذه الظاهرة، باخلرطوم بالسودان، كما عثر ر.ج.أ
مملؤة مبثل هذه احلبوب يف قلب منطقة التنريي، مما يعطينا إنطباعا على تشابه ظـروف النيـولييت   

  4.يباالصحراوي ذو التقاليد السودانية يف كامل مناطق الصحراء تقر
 –م 0،80( وجد بأمكين إخنفاض يف نسب بقايا احلبوب يف كل املستويات، ولكن السـوية  

، قياس 5)ميكرومتر( µ 64الغنية بالبقايا، عثر ا على حبيت طلع طول كل واحدة منهما) م 1،40

                                                
 1980، تاريخ إفريقيا العام ، الداألول، جني أفريك ، اليونسكو ،) الفصل الثالث والعشرون (هوغو ، الصحراء فيما قبل التاريخ ، .ج.هـ _  1

  .591،ص 
 .196، ص  التاريخ اجلزائر يف حممد الطاهر العدواين ،_  2

3 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 226.  
4 _ H.j.Hugot , Recherches préhistoriques, p 157.    

5  _1µ  = متر على مليون 1 حاصل قسمةأي واحد ميكرومتر ويساوي.  



 

اليتعلق بأي حبوب صحراوية أخرى، ومت إستبعاد أصناف القمح و السريغو فهي حتديدا حبـوب  
  1).م.ق4850 -م.ق6100( ، و حدد اال الزمين للسوية بـ) pennisetum(  زروعةتوم املبنيسي
 
  
  
  

  
  .)نجبار(مشهد للحصاد  :  17شكل رقم                              

   .H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 173:  املرجع                    
  
  

  
  .من موقع أمكين)  Celtis( بذور متكربنة لنبات السلتيس : 81شكل رقم                   

                                                
1_ G.Camps, Amekni, p188.   



 

   .G.Camps, Amekni néolithique ancienne de hoggar, P 180  :املرجع               

  
  

هذه التخمينات إكراما للزراعة حتولت اىل شبه مؤكدة خاصة أمام هذه املعطيـات األثريـة    
  1.املطروحة أمامنا

ام الزراعة فهذا اليعين اجلهل التام باملزايا الىت يتم ا إنتقاء نباتات وأشجار حىت لو إفترضنا إنعد
معينة دون غريها ، مفضلني منوها يف أحسن الظروف ، فهذا العمل يعترب شكل أويل للزراعة يسبق 

أو رماد شجر الصنوبر و العرعار و اجلوز  3و هذا ما يالحظ بأمكين  إذ أن غياب فحم2ظهورها،
رمبا تدخل ضـمن   4، وهي أنواع غالبا ما تذكر يف نتائج حتاليل لقاحات التربة الصحراويةوالسرو

  .هذا اإلطار
كما أن مراقبة النباتات واألشجار ومعرفة أوقات نضج الثمار بغية جنيها، تـدخل ضـمن     

ـ   5الطور األول املتمثل يف بدايات الزراعة  ـ ، و من خالل حفرية املنية  اليت أرخـت طبقاـا ب
م فإن الزراعة ذا املعىن كانت معروفة ، إذ أن أصحاب هذا املخيم كـان يـدخل يف   .ق3450

غذائهم بعض الفواكه بصفة رئيسية مثل مثار النشم احللوة املذاق ، اليت تشكل غذاء أساسيا علـى  
 األقل يف طعام األطفال وكذلك هو حال مثار العناب ، ويكملون غذائهم بنباتات برية اليت جتـىن 

  6.وجتلب من خارج املخيم
، و إستصـلحوا  7كامبس أن النيوليتني سكان أمكين قد زرعوا نوعا من الـذرة  . ويرجح غ 

ألجلها السهول املغطاة بالرمل غري البعيدة من املوقع حسب ظنه، أما الفضاء الواقع بني احلـذوة  

                                                
1 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 226.    
2 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert.p 175.   

  )الباحث( .الذي أنتجهإذ أن حضور الفحم بالسوية له عالقة باإلنسان ألنه هو _  3
4 _ G.Camps, Amekni, p 184.  
5 _ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p 70.  
6 _ H.j.Hugot , Recherches préhistoriques, p 157.   

 )الباحث.( ألنه مل يقدم أدلة مادية على ذلك،  من باب التخمني حول زراعة سكان أمكين للذرة  يبقى رأي كامبس هذا_   7



 

قطعها ، وحىت ضرا بعصي الغرانيتية والنهر ، فكان جيري به قطاف النباتات بنفضها وهزها دون 
   1.اآلكاسيا والزيتون بطريقة تسمح بسقوط احلبات والبذور يف أواين أعدت سلفا هلذا الغرض

وتعترب صناعة الفخار من أهم األدلة األثرية اليت تثبت توصل اإلنسان اىل اإلستقرار و الزراعة و 
عامه وشرابه وجنح يف التـأقلم مـع   اإلنتاج ألن اإلنسان املستقر قد شعر حباجة ماسة اىل ختزين ط

  2.بيئته
و اليت  تكـون   les boules de pierreومما يلفت اإلنتباه كذلك هو تلك الكويرات املثقوبة، 

قد إستعملت يف سحق احلبوب، فقد عثر على مناذج هلا يف عدة مواقع جزائرية ، السيما يف موقع 
  3.أمكين باهلجار  بالصحراء اجلزائرية

يضا ذا العدد الكبري من أدوات السحق والطحن اهزة بقطـع غرانيتيـة ، و   كما يستدل أ
األعداد الكبرية أيضا من مدقات اهلاون اليت مجعت من مناطق نفوذ النيولييت ذو التقاليد السودانية 
بأحناء الصحراء اجلزائرية، بعض هذه األدوات قد تكون أستخدمت لطحن بذور النباتات الربيـة،  

ا أستخدمت لطحن حبوب كانت تزرع بعينها لكن كثر4.ا حتملنا على اإلعتقاد بأ   
و رغم ذلك فإن  اإلستدالل على الزراعة ، بأدوات وأشياء معروفة بأا فالحية ، يبقى دلـيال  

  5.واهنا إذا مل تربر األحافري واحلبوب أو اللقاحات الفرضية املطبقة على هذه األدوات
عن الزراعة بالنيولييت ذو التقاليد السودانية بالصحراء اجلزائرية قليل جدا و هكذا يبقى ما نعرفه 

فالطبيعة احلمضية لألرض نادرا  ما تسمح باحلفاظ على بقايا من  هذا النوع خاصة حبوب  غبار 
الطلع ورغم كل ذلك لدينا قناعة أا مورست ولو يف نطاق ضيق أو أن وترية اجلفاف املتسـارعة  

  6.بأن تتطورمل تسمح هلا 
  

                                                
1 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 234.  

 .125، ص  1، ج رشيد الناضوري ، املغرب الكبري_  2
    ، جوان 17، جملة العلوم اإلنسانية ، قسنطينة ، العدد  ري غامن ، املالمح الباكرة لنشأة الزراعة و تطورها  يف بالد املغرب القدميحممد الصغ_  3

    .166 -165ص ص  ، 2002
4 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 226.   

  .610املرجع السابق ، ص  هوغو ،.ج.هـ _  5
6 _  H.j.Hugot , le sahara avant le désert.p 171.  



 

  
  
  

  .الرعــــي: ثالثــــا
راسخة يف الطور القدمي للنيولييت ذو التقاليد  كنتئناس احليوان وإحتراف الرعي مل تيبدو أن إس

الذي عـرف الرعـي و    1السودانية ،لكن ميكننا اإلستشهاد بأنه كان معاصرا للنيولييت التينريي 
  2.ماإستئناس احليوان، مع قرب املسافة الشديد بينه

كما أن عظام البقر غالبا ما يعثر عليها باحملالت اليت قطنوها خالل الطور القدمي ، مما يدل على 
فلقد دلت دراسة البقايا العظمية بأمكين من السماح بالتعرف على أكالت اللحم 3بدايات الرعي،

قريـات ،  من نوع جنتا جنتا، و نوع من اخلنازير يدعى فاكوشايروس انتوبيكوس،و نوع من الب
هوميوسريوس أنتيكوس، وظباء من نوع الغزال دوركاس و ريدونكا ،ونوع من املـاعز يـدعى   

  4.أموتراكوس لرييفيا
يف اخلمسينات من القرن املاضـي ،  ) السودان( أركيل الذي نقب بشهيناب .ج .مل يستبعد أ 

ذ تؤخذ بقايـا عظـام   بأن يكون املاعز قد أستئنس أول األمر مبنطقة دوارف بالصحراء اجلزائرية إ
إذ يبدو أن السلوقي السوداين وهـو   5احليوانات املتوفرة يف املواقع ، على أا حليوانات مستأنسة،

مساعد مثني للصيادين النيوليتني كان من ساللة قدمية جدا قد أستئنس هـو كـذلك بالصـحراء    
سنة قبل امليالد كما تشهد  2000اجلزائرية اىل جانب الثور و الكلب اللذين أثبتا وجودمها بأوكر 

   6.على ذلك الرسوم الصخرية

                                                
  )الباحث( .احلضارة النيوليتية بشمال النيجر:  التينريي _  1

2 _ G.Camps, Les civilisation  préhistoriques, p 238.   
3 _ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p 70.  
4 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 225.  

  . 179،180،ص ص  2003قبل التاريخ يف بالد املغرب القدمي ، عني مليلة ، دار اهلدى، مواقع وحضارات ما حممد الصغري غامن ،_  5
 .612املرجع السابق ، ص  هوغو ،.ج.هـ _  6



 

إن العصر احلجري احلديث الذي شهد  إتساع جمال إستئناس احليوان اىل احلد الذي أصبح فيه 
هذا اإلستئناس يشكل منطا معيشيا ألقوام بشرية كاملة،مل تسعفها طبيعة مناطقها اجلغرافية لكـي  

   1).  19شكل رقم .(ت رعويةتصبح جمتمعات زراعية ، فكانت جمتمعا
  
.  

  
  

 

  
  )جبارن ( قطيع بقر  : 19شكل رقم                                     

                                                
م، اجلزائر، منشورات وزارة الثقافة .ق1000يخ  اىل حممد الطاهر العدواين ، احلروب و األسلحة يف عصر ما قبل التاريخ و فجر التار_   1

 .24ص  .1985والسياحة، 



 

  C.Brahimi, Initiation a la préhistoire de l'algerie , ph24 : املرجع                
  
  
  

  
و  1ا على رعي البقـر فمن املؤكد أن النيوليتيني الذين سكنوا الطاسيلي على األقل عاشو أساس

باهلقار و الطاسيلي، مع فتـرة النيـولييت الصـحراوي ذو     2لقد تزامنت، احلضارة الرعوية للبقارة
ومن أهم املواقع املنتمية حلضارة البقارة الرعوية، بالصحراء ، التقاليد السودانية، يف طوره األعلى ا 

)   250 -أو( +م.ق 2680) 3(م،الطبقة .ق 2910) 2( الطبقة  in-itinenاجلزائرية هي ، عني إتنني
  3.م.قAouan-tartai 2520و أوان طاريت ، )300-أو(+م .قjabbaren 2320و جبارن 

هذه اتمعات الرعوية كانت تعيش وراء احليوان وليس عليه ، أي أن جهودها كانت  منصبة 
  4.و اجلاه على تكاثر القطيع بفعل الرعاية و الرعي، ألنه كان يشكل عنوان الثروة

واليعرف إذا ما كانت املنية قد عرفت رعي األبقار أو قد أدخلت إليها لكـن املعـروف أن   
الرسوم الصخرية الطاسيلية ، اليت تصور قطعان البقر املستأنسة تعود اىل نفس الفترة التارخيية، اليت 

   5.تعود إليها نشاطات احلياة باملنية

اىل حضارات النيولييت الصحراوي ذو التقاليد السودانية، قد  يبدو أن احلضارة الرعوية املنتمية و
  6.م.ق 1500و  2500أنتهت ما بني 

                                                
1 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert.p 177.  

و لقد أطلق عليها تسمية  البقارة       ، وهناك إحتمال بأا وردت من الشرق ،بالصحراء اجلزائرية  وأصل هذه احلضارة من الطاسيلي ناجر_  2

) le bovédien (  الباحث هنري لوت ، الذي قام بإجراء ربط بني رسوم األبقار بالكهوف الصخرية ن وبقايا العظام املكتشفة ، ببعض املواقع
   .العائدة هلذه الفترة

3 _ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p 57.   
 .24ص .يف عصر ما قبل التاريخ و فجر التاريخ  حممد الطاهر العدواين ، احلروب و األسلحة _  4

5 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 236.  
6 _ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p 59.    



 

و على هذا فاألدلة املقدمة واضحة على أن حرفة الرعي قـد مورسـت خـالل النيـولييت     
الصحراوي ذو التقاليد السودانية بالصحراء اجلزائرية ، خاصة رعي األبقار اليت شكلت على األقل 

  .معيشيا ألقـوام الرعاة البقـارة نـمطا
  
  

  
   .الصناعـــــة: رابعـــا

يعترب إبتكار األدوات و صناعة االآلت من أهم عناصر حضارة اإلنسان املادية اليت مكنته مـن  
و التغلب على  اتمعات ااورة املعادية له ، و على ظـروف  يطرة على عوائق البيئة الطبيعية الس

  1.تجدااحياته اليومية و مس
لقد تنوعت  هذه الصناعة خالل عصور ما قبل التاريخ من اخلشب اىل األحجار املختلفـة   و

، و بناء علـى املخلفـات   2وخاصة الصوان اىل العظم ، مث الطني املشوي يف صنع األواين اخلزفية
   :على املنوال التايلاألثرية ميكن تقسيم الصناعة النيوليتية ذات التقاليد السودانية بالصحراء اجلزائرية 

  :صنـــاعة احلجر و العظم / أ
تتميز الصناعة احلجرية بالصحراء اجلزائرية  املنتمية للنيولييت ذو التقاليـد السـودانية بفقرهـا    
وردائتها بسبب املادة األولية املنتمية اىل هذا احمليط املتمثل يف املرتفعات الربكانية هلذا فإذ أغلـب  

  3.ارة عن صخور بركانية، كالبازلت و والريوليت والفنوليت والكوارتز املواد املستعملة عب
فاحملاوالت اليت أجراها الصناع تدل على مكابدة ومعاناة حقيقية عند صـنع األدوات تلبيـة   
لرغبات اجلماعة، بسبب رداءة املواد احلجرية اخلام، فغالبا ما يضطرون اىل إستخدام مواد حجرية 

                                                
  .105املرجع السابق ، ص فؤاد حممد الصقار ، _  1
   .   23،  22  صص يل اجلر ، سلسلة ماذا أعرف ، املنشورات العربية ، كميل  أرامبور ، نشأة البشرية ، ترمجة خل_  2

3 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 231. 



 

ربات القادح، مثلما هو احلال يف منطقة إمييدير و لكن رغم ذلك فقـد  غري طيعة،التستجيب لض
   1.جنحوا يف صنع األسلحة واألدوات األخرى املختلفة

أما يف جهات أخرى فاعتمدوا على قطع الصوان واملتاجرة به، مث جيلبون مواد أخرى هـم يف  
  2.حاجة إليها ، مثل اليشب و العقيق األمحر و األمازونيت

الصناعة احلجرية املنتمية للنيولييت الصحراوي ذو التقاليد السودانية عموما باألدوات و متيزت  
  :التالية
  ).20شكل رقم (وجود املطاحن و املدقات بكثرة و أدوات كروية و املصاقل و القاطعات،  -

                                                
1 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert.p 146.   
2 _ Ibid , p 147.   



 

  

  
  .أدوات عثر عليها حبفرية املنية  : 20شكل رقم                        

  .لوحة من الشيست املصقول - 2.      قطعة عظم فصلت باملنشار عن اجلسم - 1         
  مصقولة) فرامة( قطاعة – 4.           قطعة عظم مصقولة عليها حتزيزات -  3             

  .نصيالت للحز .   7،  6،  5                        
   p 131, 89.    H.j.Hugot, Recherches préhistoriques :  املرجع               

  



 

  . وجود رؤوس السهام  وأدوات حصوية  - 
  .قلة احملكات و القزميات اهلندسية -
   1.الصناعة) 1/4( غزارة األدوات ذات الظهر حيث متثل حوايل ربع  -

لقد كان صقل احلجارة واسع اإلنتشار وكانت أدوات احلرب متعددة، وأدوات العزق واهلرس 
   2.نة كبرية بني معدام ، وأدوات ثقب رائعة جتمع بني اإلزميل و اإلبراملصقولة  حتتل مكا

حيثما أقام النيوليتيون ذوي التقاليد السودانية جند خطاطيف القنص املصنوعة من العظم ، واليت 
كانو يقنصون ا طرائدهم املائية ، فقد إهتموا بصناعة العظم مث إهتدوا اىل صقله ،  كما برعوا يف 

، مث وصلوا اىل تشظيته اىل قطـع مث  )1منوذج 20شكل(باملنشار ويف فصل املشاشة عن اجلثة تقطيعه
   3.اىل شظايا رقيقة حسب اهلدف

ورمبا كانت بعض اخلطاطيف العظمية و إبر الصنانري العاجية اليت يعثر عليها أحيانا خاصة بعني 
ائرية، ومن خالل املقارنة وجد شبه قزام، هي األدوات الصناعية األوىل اليت عرفتها  الصحراء اجلز

   4.كبري بينها وبني مثيلتها اليت إكتشفها  الباحث أركيل يف شهيناب بالسودان
ومن خالل دراسة طبقات حفرية أمكين تبني غناها بالصناعات العظمية ، املختلفـة ، لكـن   

، ابالكتف واألجن إستخدموا يف صناعتها عظام مالفت اإلنتباه أكثر هو نوع من اخلناجر العظمية 
له هيئة مصقل مسطح، بينما حوافه حادة رقيقـة،   ،الصناع اجليدة ببناء العظم مما يدل على معرفة

باإلضافة اىل صنانري وخمـارز ومصـاقل وقطاعـات      5تستعمل يف نقش وتزيني الفخار قبل شييه،
يس ذات رؤوس تستخدم يف صنع السالل وشبكات الصيد و حتضري اجللود، و صنع الفخار و دباب

، إذ )خرم اإلبرة(و من اخلطأ اإلعتقاد بأم صنعوا سم اخلياط مذنبة أحيانا و هي غالبا من العاج 
    6 .أا يف احلقيقة ، أشواك بعض األمساك اليت تنتهي بثقب طبيعي

                                                
  .133حممد  سحنوين ، املرجع السابق ، ص _  1
 . 605لسابق ، ص املرجع ا هوغو ،.ج.هـ  _  2

3_ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert.pp 155,156.   
4_ H.j.Hugot , Recherches préhistoriques, p 120.  
5_ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 232.   
6_ G.Camps, Amekni, p p 27-30.  



 

العاج، سواء من فرس النهر أو الفيلة ويبدو : كذلك ميكننا تشبيه، عمل وتصنيع العظم بنظريه  
    1. مادة العاج كان حيتفظ ا يف الغالب إلعداد األساور أن

  :الفخــــار/ ب
بفكرة وجود مركز ظهر به الفخار ومنه إنتشر اىل كل أصقاع العامل  ليس من السهل اإلقتناع

إذ أن اإلبتكارات عديدة ومتنوعة وكذلك هي احملاوالت والنتائج، يف الشرق األدىن و بأمريكا ما 
      2.أو بالصحراء اجلزائرية ، اليت عاصر فخارها نظريه ببالد الرافدينقبل الكومليب 

لقد وجدت االآلف من الكسر الفخارية منتشرة يف الصحراء ولكن نادرا مـا توجـد األواين   
الكاملة أو تلك اليت ميكن إعادة تشكيلها مثل اجلرار الكبرية أو الكؤوس الصغرية وغريهـا مـن   

  3.الوثائق الفخارية
) 22شكل رقم ( 4على العموم بالبقايا الفخارية ولييت الصحراوي ذو التقاليد السودانية غينالني

و ميكننا دراسته من اجلوانب  ،5اليت تؤكد أصالتها السودانية غالبا، خاصة يف األشكال والزخارف
  6.التالية، العجينة، الزخرفة، الشكل

قوق ، بسبب إنقباض وتقلص املادة الطينية نعلم أن احلرق املباشر للعجينة الطينية يسبب هلا ش
ولذلك عمدوا اىل مزج عجينة الطني مبواد أخرى ملينة، مرنة من طبيعة أخرى مغـايرة، حسـب   

أو يضطرون   املناطق مثل مسحوق  قطع األواين الطينية املهشمة أو  مسحوق أصداف بيض النعام
سحوق حطام النباتات املهروسة مبا فيهـا  أو يضيفون م 7.أحيانا أخرى اىل زيادة مسك جدار اآلنية

  8.سيقان النباتات أو قصب املكانس  أو روث البقر، أو مسحوق الكوارتز أحيانا أخرى
  

                                                
1 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, pp 157.   
2 _ G.Camps , Le néolithique méditerranéen .pp 25, 26.  

  .144،ص  2005مليلة، دار اهلدى ،  ليونال بالو ، اجلزائر يف ماقبل التاريخ ، ترمجة ، حممد الصغري غامن ، عني_  3
 .133حممد  سحنوين ، املرجع السابق ، ص_   4
زائر، ترمجة ، حممد البشري شنييت و رشيد بوريبة ، اجلزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، إبراهيمي ، متهيد حول ما قبل التاريخ يف اجل .ك_   5

 .119،ص  1982
6 _ H.j.Hugot , Recherches préhistoriques, p 135.   
7 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert.p 162.  
8 _ G.Camps, Amekni, p 105.  



 

  
 
  
    
  
  
  
  
  

  

    

  ســـم                                       

  

   

                   

                        

  
  

  
      

       مـس        
  

  
  .أواين متنوعة األشكال عثر عليها بأمكين   :21شكل رقم                             

  G.Camps, Amekni, p 108 . : املرجع                                
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .فخار أمكين   : 22شكل رقم                                         

ـ                        ه ، واىل األسـفل قطـع مـن أواين فخاريـة زينـت      اىل أعلى إناء كـبري زيـن بتمريـر املشـط علي
  .)  wavy line(باخلطوط املتموجة 

    .G.Camps, Les civilisation préhistoriques, ph 11: املرجع                      
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  .)5(أنواع لزخرفة األواين الفخارية من حفرية باقينا    : 23شكل رقم                     

  pp 141, 143. H.j.Hugot, Recherches préhistoriques:  املرجع                    
  
  
  



 

ميز ذا الشكل وبقي يتcalebasse (1( و لقد كان هذا الفخار يف البداية بشكل مثرة الدباء، 
إذ ) 21شـكل رقـم   ( فاألواين تتميز يف الغالب  بقعرها  النصف دائري  2طيلة فترة  إمتداده ،

  5.يتم تشكيل بقية اإلناء 4مث  بطريقة احلماميات 3حتصلوا عليها بقولبة الطني على جسم كروي
و  6طن اآلنيـة تشمل الزخرفة ثالث مناطق من اآلنية هي،تزيني الشفة،تزيني العنق، تزيـني ب

مـن خالل النتائج املتوصل إليها أثبت أن الزخرفة الغالبة للفخار النيولييت ذوالتقاليد السـودانية،  
أي اخلطـوط املموجـة النقطيـة           Dotted wavy line )7   (هي نتاج  تنوع ما يعرف بزخرف

  8).23شكل رقم (
) حبيث تكون اخلطوط مستقيمة ( ديا ففي طوره القدمي بالصحراء اجلزائرية كان املشط جير عا

أو جبر املشط لولبيا ، أو جبر جذور النبات مما ينجم عنه خطـوط مجيلـة أخـاذة، الشـك أن     
اخلـطوطاملستقيمة كان السيمة الغالبة ، كما تطور عرب الزمن ، عكس اآلخريتني اللتان بقيتا على 

   23الشـكل  ) Aretes de poisson(و أحيانا أخرى يكون التزيني بنقش حسكة السمك9حاهلما
، و يتم هذا الرسم عادة مبساعدة بعض األدوات مثل املشط أو املخرز أوضـلع ذو  )11النموذج ( 

  10.حافة ملساء
  
  
  

                                                
  .ضا كرنيب و هي نبات معترش من الفصيلة القرعية ومثره يصلح للتزيني ويستعمل كالقناين واألواينتسمى أي) القرع(و هي _  1

2_ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 225.  
ة القالب الذي صنعت أو قالب مصنوع من نسيج احللفاء ،حيث ميلط بعجينة الطني ، وذا تأخذ اآلنيمثرة الدباء أو بيض النعام ، قد تكون _    3

به  بينما  يرى آخرون أن القالب يؤخذ نصفي أي أن القالب على شكل نصف دائرة ، مما ميكن من خروج  القالب بعد جفاف عجينة  الطني، 
  .H.j.Hugot ,le sahara avant le désert.p 163:  لذلك أنظر 

  .لطني ، مث ميلطها ويعطي هلا شكال حلزونيا كي تكون جسم اإلناءإسطوانة رقيقة من ا هي أن يشكل الصانع: يات طريقة احلمام_  4
5_ C.Brahimi,Op cit, p 73.    
6_ H.j.Hugot , Recherches préhistoriques, p 137.   
   

 .ألثرية باخلرطوم، اليت يرجع الفضل يف تسميتها ذا اإلسم اىل الباحث الكبري أركيل، خالل أحباثه ا وهي على شكل نقاط متتابعة متتالية_  7
8_ H.C.Fabrer,Matière et art mobilier dans la préhistoire nord - africaine et saharienne, Mém du c.r.a.p.e.5,  سأرمز

   paris ,1966, p 465. Matière et art mobilier      : لھ الحقا بـ 
9_ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p 59.   
10 _ H.j.Hugot , Recherches préhistoriques,p 138.   



 

  :الزينة  صناعـــة احللي و/ ج
متمثلة الزينة أدوات  احللي وب ولعه  ظاهرا من خالل البقايا األثرية إلنسان ما قبل التاريخ  يبدو

   1.النقوش د و أساور تزيينها الرسوم ويف عقو
و خالل العصر احلجري احلديث أقبل النيوليتيون أكثرعلى أدوات الزينة و احللي رغم كوـا  
من الكماليات فقد كانت  دافعا أساسيا على جتارة املسافات البعيدة إذ حاولوا احلصول على املواد 

  2.الثمينة لصناعة حليهم من  عاج  و عقيق و حناس

وهو حجـر صـلب   ( كانوا خرباء يف صناعة احللي، خاصة احلجرية منها ، من العقيق األمحر
، وحجر اليمان مما يدل على معرفتهم املتطورة يف ) حجر الدم( و األمازونيت و اهليماتيت ) جدا

   3.زماا وخربم يف هذا اال
من العظم ، وحلقـات نظـم    4اتريفأدوات الزينة واحللي مبوقع املنية كثرية ومتنوعة مثل الشف

العقود من أصداف بيض النعام ، واللؤلؤ من األمازونيت ، واخلالخل من احلجر والنياط من العظم 
  5.ذات الثقبني

فمن خالل موقع أمكين مت العثور على بعض احللي ممثلة يف  نياط مثقوبة أحدها عبـارة عـن   
جمتر صغري شكله شبه منحرف واجهتـه   عظمة سالمى لضأن و ناب خلرتير بري، وعظم حليوان

الداخلية مصقولة بأكملها، واجلوانب الثالث اخلارجية حتمل حتزيزات خفيفة منسقة،إضافة اىل نظم 
و اخلالخل اليت عثر عليها  ساورباإلضافة اىل األ6العقود من قشور بيض النعام ومن أصداف امليدية،

و )  سم لتزيني األيدي و األرجـل  4.5اىل   3.5دوائر حجرية نصف قطرها الداخلي من (بأمكين 
  7.اخلالخل من العاج واحلجارة

  
                                                

 .28 املرجع السابق ، ص كميل  أرامبور ،_   1
  .15، 14ووىل ، املرجع السابق ، ص . و  لهاوكس  .ج_   2

3_ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert.p 155.  
  )الباحث( .السفلىو ج إعتادت بعض الشعوب البدائية أن تعلقها يف شفاهها العليا أالعا وأاخلشب إسطوانة مصنوعة من  لولب أو :شفتورة _  4

5_ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 237.   
وتسمى أيضا بلح البحر وهي نوع من األصداف ، تقطع أصدافها اىل قطع صغرية وتنظم ففي عقود كنوع من احللي  ) (Moules: امليدية _  6

   .803  ص،  2003 ، اآلدابدار ،بريوت عريب ،  –فرنسي  سهيل أدريس ، املنهل قاموس: مناذج هلا يف أمكين ويف املنية، أنظر ت وجد
7 _ G.Camps, Amekni, p p 151-153.   
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  .بعض أدوات الزينة باملنية :  24شكل رقم                                          

  .لوحة مصقولة من اهليماتيت عليها ثقب التعليق -2.   قطع من أسوار حجرية  - 4، 3، 1           

  .قطعة كبرية من الكوارتز الشفاف – 9 .عصي مصقولة  من الشيست  – 8، 7،  6     .أداة غريبة  – 5          

  26H.j.Hugot, Recherches préhistoriques p 124,1 : عاملرج                   



 

، 5منـوذج  24أما مبوقع املنية فتم العثور على قطعة جموهرات مصنوعة من األمازونيت،شـكل 
عقد  114واحلقيقة قلما يعثر على مثلها بالصحراء اجلزائرية ،لندرة وجود هذه املادة، باإلضافة اىل 

أما التزين  باأللوان ) 1.2.3مناذج 24شكل.(قطع صغرية منضدةمن أصداف بيض النعام املقطعة اىل 
و يتعلق األمر مبغرة محراء وأخرى شهباء مائلـة اىل   5فيمكننا اإلستشهاد مبا عثر عليه حبفرية باقينا 

احلمرة حمفوظة بلوحة صغرية مستديرة أو جبوف قضيب خشيب و تصنع عادة من  أوكسيد املنغنيز 
  1.ريي ، و هي تستخدم كصبغة جتميلية خيضب ا الوجهمضافا إليه مسحوق طباش

كان ولع النيوليتون ذوي التقاليد السودانية واضحا بتزيني أجسامهم سواء بـاحللي و أدوات  
، وقد تعدى ذلـك  الزينة على إختالف أنواعهـا، من أساور وخالخل وعقود و شفاتري أو نياط 

  .ات األلوان املختلفةاىل تلوين أجسامهم و ختضيب وجوههم باملغرة ذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
1_ H.j.Hugot , Recherches préhistoriques,p120.  



 

  .القنص  الصيد و: خامســـا
من خالل بقايا األمساك املتراكمة، اليت يعثر عليها بغزارة يف يبدو أن القنص أخذ أمهية متزايدة 

احلفريات الواقعة على حواف البحريات،وجماري املياه، وللعثور على أدوات متخصصـة، حبرفـة   
  1). 25شكل رقم ( خلطاطيف العظمية و العاجية القنص ،مثل الصنانري، و ا

إن وفرة بقايا األمساك املكدسة املترامية ، اليت عثر عليها باملنية أكرب دليل على ممارسة سـكان  
مارشـان علـى   .وكذلك هو احلال بعني قزام حيث عثر الدكتور هـ 2هذا املوقع حلرفة القنص

     3.العديد من إبر صنانري القنص
، وعظـام  )مسك ري بال حراشف( قاياهم الغذائية متكونة من بقايا مسك اجلري وتبقى أهم ب

وكماشات السرطانات األرضية وأنـواع عديـدة مـن األصـداف     4السالحف، وفرس النهر،
   5.والرخويات  اليت تعيش يف املياه العذبة

ـ  ون علـى  لقد كان سكان أمكين على سبيل املثال، خالل األلفية السادسة قبل امليالد يقنص
املزدحم بالنساء واألطفال ، يقنصون مسك اجلري ومسك الفرخ، إما ) وادي أمكين (حواف الوادي

بواسطة قفاف خاصة بصيد السمك أو عن طريق إقامة سدود صغرية تتم غربلة مياهها بالسـالل  
   6.املعدة خصيصا لذلك

ية اليت كـانوا يصـطادوا   من خالل البقايا العظمية بأمكين ميكننا وضع قائمة للحيوانات الرب
وتتمثل يف اخلنازير الربية نوع فاكوشريوس أوتيوبيكوس ومن البقريات جـاموس مهواسـريوس،   
وحريم أسيالفوس بسيالفوس ومن فصيلة املاعز، األروية صنف أموتراكوس لريفيا والظباء والغزالن 

من نوع كوبرا  ، باإلضافة اىل بعض احليات خاصة) 27و 26شكل رقم ( خاصة صنف دركاس 
  7.و بيتيس أوريانتاس و الضفادع و السالحف و من القوارض اجلرابيع و اجلرذان و الفئران

                                                
  .169،ص  ليونال بالو ، املرجع السابق _ 1 
الد مي يف القنص ذو صلة وثيقة بالفترة النيوليتية الرطبة اليت عرفتها الصحراء يف الفترة مابني األلف الرابعة و األلف الثالثة قبل امليهذا التنا إن _ 2

  .  ق م3200ق م ، أدرار تووين3450ق م،  املنية 3550ويتفق هذا مع تواريخ أمكين العليا 
3 _  H.j.Hugot , Recherches préhistoriques,p152.  

  .605املرجع السابق ، ص  هوغو ،.ج.هـ  _  4
5 _ H.j.Hugot , le sahara avant le désert.pp 170, 171.   
6 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 232.  
7 _ G.Camps, Amekni, p 173.   



 

  
  
  
  

                
  ).املنية( قطعة خطاف  صنارة و : 25شكل رقم                                      

   .H.j.Hugot, Recherches préhistoriques, pl 14: املرجع                     

   
  
  

  
                                     

  ).جبارن( الرمح  صياد يصطاد ظبيا بالقوس و :26شكل رقم                         
  
  

  
  .جبارن، )السلوقي(الصيد كلب  :27شكل رقم                       

  .H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 113, 117  : املرجع             
  
  



 

فلقد بقي الصيد حيتل أمهية كبرية بني رجال أمكين، ويتفننون يف إختيـار الطرائـد املتنوعـة    
مـن صـنف ريـدونكا     1وفضلوا إصطياد الغزالن بواسطة الفخاخ النصف دائرية أما الكـب 

REDUNCA ا عند قدومها للشرب عند و اخلرتير أبو قرنني، و اجلاموس القدمي فكانوا يفاجئو
كما كان  2ضفاف الوديان أو حيفرون هلا حفر مغطاة باألغصان فيقبضون عليها بعد سقوطها فيها

  3.الصيد بواسطة القوس والرمح واسع اإلنتشار بينهم
إن البقايا اليت يعثر عليها مبقرات النيوليتيني ذوى التقاليد السودانية غنية دوما ببقايا الثـديات   

رطانات ورخويات و أمساك، مما يدل على أن  نظامهم الغذائي اللحمـي،  والكائنات املائية من س
عثر بالصحراء اجلزائرية يف إحدى الطبقات  إذ متنوع للغاية و ال يعرف احملرمات يف بعض األحيان 

و  4طـبخ الآثـار   عليها  على قطع مججمة بشرية حمطمة بضربة من حجرة وهلذا النيولييت  العائدة
ن البقايا يوحي بأن ممارسة أكل اللحوم البشرية رمبا تكـون قـد وقعـت  يف    ندرة  هذا النوع م

  . حاالت نادرة ،لـم تعرف مالبساا
وعلى هذا النحو بقيت حرفيت  الصيد و القنص يف مياه البحريات العذبة جبنوب شرق صحرائنا 

بقايا ركـام العظـام    اجلزائرية متواصلة بني النيوليتيون ذوي التقاليد السودانية ، كما أثبتت ذلك
  . املصطادة الربية و املائية مبواقع أمكين و املنية ، رغم ممارستهم للرعي وكثرة رؤوس مواشيهم

  
  
  
  
  
  

  
                                                

 .جواد قصري القوائم: الكب _  1
2 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 234.  

  .605املرجع السابق ،ص  هوغو ،.ج.هـ _   3
4 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, P 171.  



 

  .احلياة اإلجتماعــــية: سادسا 
نتاجية الشاملة اليت عرفتها الشعوب النيوليتية عامة اىل إحداث الثورة اإلبدورها لقد إنعكست 

اة اإلجتماعية، اليت صاحبتها تغريات أخرى متخض عنها العيش يف منازل تغريات على مستوى احلي
   1.أو أكواخ أو قرى مستقرة ، مما أدى أحيانا اىل نشأة نظام أدق و سلطة أكرب

الكتل احلجرية ، النسوة تدق الذرة وتطحن  كواخ منصبة بنيأمكين مثال كانت  األ  خميم ففي
عام يف قدور منوذجية مصنوعة من الطني، الذي مت مجعه من بذور النباتات الربية حيث يطبخن الط

حافة النهر بعضهن حيضرن جلود الظباء و األبقار، يصنعن السالل الشبيهة بالشباك و اليت تستخدم 
يف القنص، بعد أن تعلق ا اخلطاطيف العظمية، ويبقى هناك متسع من الوقت بعد ذلك للتسكع و 

  2) .28شكل رقم .( الراحة و التسامر
  :أما يف املنية ميكن إعادة تشكيل املوقع  الذي كان عامرا و آهال بالسكان على النحو التايل

كانت هناك حبرية صغرية حماطة برىب صخرية ا خماىبء وكهوف وكانت نشاطات اجلماعـة  
تدور حول الرعي،كانوا يستغلون سلسلة من الكهوف و املخاىبء كثرية ويف أرضـية الكهـف   

، يغطوا بالرماد لتكون مرحية وصحية أكثر،فقد كان كـل  ) تربة عضوية (من الدوبال  املتكونة
خمبأ مأهول عبارة عن مقر وقريبا من هذه الكهوف كانت املشاهد العائلية للحياة املستقرة، حيث 

  3.متارس الصناعة احلجرية و الفخارية و غريها
ألطالل واألماكن املرتفعـة جبـوار   وهكذا نالحظ أن أماكن السكن كانت دوما تقام على ا

النتوءات البارزة من الكتل الصخرية ، أو تشرف على أحد األودية، أو خمطط مائي قدمي ، مثلمـا  
أو موقع املنية ، و إختاروا مثل هذه األماكن إلستقرارهم ، حىت يسـهل   هو احلال يف موقع أمكين

  4.ل الغرباءعليهم الدفاع عنها ، لصعوبة إقتحامها و دخوهلا من قب
   

                                                
  .91بق ، ص ووىل ، املرجع السا. هاوكس  و  ل.ج_   1

2 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 234.  
3 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert. P 169.  
4 _ J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p 55.  



 

  
                 

  .حوار بني سيدتني  : 28شكل رقم 
                                                                               

  

  
  

  
  
  

  .مشهد عائلة متجمعة حول النار  : 29شكل رقم 
  .H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 136,164  : املرجع

  



 

حسب حفريات املواقع املكتشفة فإن املساكن كانت عبارة عن كهوف و خماىبء صـخرية        
متناثرة زودم  ا الطبيعة فـإختذوها كمنازل لفترات زمنية طويلة جدا ، إذ يثبت ذلك املزابـل  
املتراكمة قبالتها ألكثر من مترين مسكا أحيانا،مما يدل على توفر شروط احلياة اجلماعية وعلى مـا  

   1).29شكل رقم ( متتعوا به من خريات 
خاصة اوهرات املصنوعة مـن العقيـق   ( كما ينبغي اإلقرار بأن غالبية أدوات الزينة الثمينة     

ختص رجال هلم مكانة مرموقة ما هـم  )  األمحر، و النياط القلبية الشكل املصنوعة من نفس املادة
ائم آنذاك و تدفن معهم بعد ممام و شاعت هـذه  يف احلقيقة سوى رؤساء التنظيم اإلجتماعي الق

  2.الظاهرة يف تقاليد الرعاة البقارة ، هلذا غالبية قبورهم كانت منهوبة احملتوى
و تصور بعض الرسوم الصخرية  جمتمع الرعاة البقارة، إذ كانت اجلماعة أو القبيلة تعمل على      

افسة و اإلقتتال فيما بينهم األمر الذي إدى اىل خلق مما أدى اىل املن) مصدر الثروة( إزدياد قطعاا 
تنظيمات شبه عسكرية مغلقة للحفاظ على رأس املال الذي مثلته هذه الثروة احليوانية، ويبـدو أن  
هذه اتمعات هي اليت تطورت يف جزء منها اىل جمتمعات التجار احملاربني إلسـتخدامهم رؤوس  

  3.املبادالت التجارية املاشية يف تنشيط عملية املقايضة و
و يبقى ما نعرفه عن تنظيمهم اإلجتماعي قليل ال يتعدى بعض الرسوم القليلة  اليت صـورت      

، و ذا تبقى الصورة اإلجتماعية ألناس النيولييت ) 29 ، 28األشكال ( بعض مشاهد احلياة اليومية
 .ية بوضوحذو التقاليد السودانية بالصحراء اجلزائرية  اىل حد ما غري جل

  
   
   
  
  
  

                                                
1 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert. P 168.  
2 _ Ibid , p160 – 161.  

  .28،  25، ص ص م.ق1000 عصر ما قبل التاريخ و فجر التاريخ  اىلحممد الطاهر العدواين ، احلروب و األسلحة يف  _  3



 

  .املعبودات و الطقوس اجلنائزية: سابعــا
من خالل األحافري اليت كشفت عن بقايا عظمية إنسانية بالصحراء ميكننا اىل حد ما إسـتقراء  
وضعيات الدفن اليت متت على األقل عند الشعوب النيوليتية الصحراوية، واليت إستمرت حىت فجر 

    1.و بداية التاريخ
والقبور نقاط مهمة للغاية ألا تشهد دون غموض أو إام عن اإلميان بعامل ما وراء فاألضرحة 

الطبيعة، خاصة أن الكثري من احللى كالريش و القالئد والقيقات اللماعة واليت يزخر ا الصـدر  
   2 .تصحب أصحاا بعد املوت اىل أضرحتهم، بعدما إستعملوها يف حيام

ين بعض املمارسات اجلنائزية، و يتعلق األمر ببقايا عظمية إنسـانية  ولقد بينت لنا حفرية أمك
، و من خالل املالحظات واإلثباتات اليت )30شكل رقم ( 3، و إمرأة بالغة س 2، س 1لطفلني س

كامبس من إعادة بناء الشكل الذي وضعت عليه اجلثث أول مرة، إذ وضـعت  .مت مجعها متكن غ
أو اليسرى موضوعة على الوجه هذا األخرب مقابل لـألرض بينمـا   بطريقة تكون فيها اليد اليمىن 

الساعد األيسر حتت الظهر، ومت ضم النصف العلوي اىل السفلي و أرجـع الفخـذ األيسـر اىل    
    3.أما الوضعية فكانت من الشرق اىل الغرب اجلمجمة،

و وضـعت   املالحظ أن عظمة احلوض اليسرى و القسم األدىن منها املتعلق بالفخذ أنتزعـت 
خارج املنطقة املغطاة بالغطاء الغرانييت، كما وضعت اىل جانب اجلثث، إسطوانات من قشور بيض 
النعام منظمة يف عقد وموضوعة عند القفا ، و أخرى مثلها عند الركبة، و نوط من العاج طولـه  

ألسفل لـ سم بأعلى الصدر، ومشبكني من احللية، أيضا اىل جوار اجلثة، يتصل  بالفك ا12حوايل 
      4.اإلناء متصل باجلمجمة) 2س( اىل إناء فخاري كعطية ترمز اىل مؤونة الغذاء ،بينما يف ) 1س(

كانت اجلثث يف الغالب  متدد على جانبها األمين ، األطـراف   2كذلك يف حفرية متنراست  
واليد تطوى  العليا تطوى لتوضع حتت الوجه أو حتت الرأس أحيانا ، بينما يوجه الوجه اىل األرض

                5.يف هذه احلالة اىل القفا
                                                

1 _ M.C.Chamla.Les Populations anciennes du sahara et des régions limitrophes, ( étude des restes osseux 
humains néolithiques et protohistoriques), Mém du c.r.a.p.e.9,paris,1968. P 15.  
2 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert. p158.   
3_ G.Camps, Amekni, p157 - 159.   
4 _ Ibid, p 160 -161.  
5_  M.C.Chamla. Op cit, p15.  
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)  3س(و)1س(كامبس اهلياكل العظمية لكـل مـن   غ الوضعيات اليت وجد عليها  :30شكل  رقم        
  .بـموقع أمكين

   .G.Camps, Amekni, p157, 160: املرجع                        



 

  

  
  

  أحد املشاهد بالطاسيلي يظهر رجل أمام القطيع حيمل يف يده قرصا مضيئا: 31شكل رقم   
  .م.ق 3500يقدر عمر الرسم بـ    

  la recherche, mensuel, n°66,  paris, Avril, 1976, couverture  :املرجع            
  



 

  
  

  .السيـــدة البيضــاء:  32 شكل                              
   A,ferrah, L'algerie civilisations anciennes du sahara,éd ANEP, rouiba, 2005.p 213 :املرجع    



 

كما أن النياط اليت تدىل من  رقاب الغنم  و املاعز هلا عالقة باخلصـوبة و عبـادة احليـوان      
حجار املصقولة ذلك مثل بقر سيلي وكـبش تـاجنتورت باهلقـار          إذ جسدت بعض األ 1عندهم

  .  2و غزال  إماكسن  بالطاسيلي
شكل ( كما سامهت الرسوم الصخرية يف إظهار بعض األشكال اليت أعتربت ضمن املعبودات 

هلة ، و اإل 32الشكل ) غايا( و السيدة البيضاء ) جبارن(و املريخ ) صفار(، كاإلله الكبري ) 31رقم
،كما ميكن إعتبار صور النساء  احلوامل و الرجال ذوي األعضـاء التناسـيلية   )أوانغيت( القرناء 

   3.املضخمة رموزا لطقوس عبادة اخلصوبة
فاإلله الكبريجسمت صورته على إحدى جداريات كهوف صفار، حيث بلغ طولـه الثالثـة   

عضوه الذكري  ذو مقياس ضـخم  أمتار ، له جيب كبري بني أفخاذه على شكل تنورة يظهر منها 
جدا ، و برأسه قرنان و إىل جانبه أنثى ظيب محراء عشراء ،و إمرأة حامل كما يظهر ذلـك مـن   
بطنها املنتفخة، بينما على جانبه اآلخر تقف الظباء البيضاء يف وضع إستعراضي مـن اليسـار اىل   

  4. اليمني
و سرها اخلفي يف نفوسهم املنبعثة  إن هذه اجلدارية تلخص و بوضوح فكرة اخلصوبة و العطاء

  5.من روح  اإلله الكبري يف صفار
اليت جتسـد أحـداثها أيضـا إحـدى     )  Chamanisme( كما  عبدوا  بعض القوى اخلفية 

اجلداريات بـصفار،حيث ميثل املشهد أشخاص هلم آذان ضخمة يصلون و يطوفـون يف وضـع   
، بينما األيدي مرفوعة يف )مجع سرة ( رر دائري حول هيكل متثال معني ، شدت اىل أذرعتهم س

وضع  توسل، األطراف السفلية مثنية ، األرداف ناتئة مغطاة بتنورة قصرية ، و يتعلق األمر برقصة 
إستحضار األرواح مثلما متارس حلد اآلن عند شعب السان البدائي بصحراء كالهاري ، حيـث  

بني بعض الراقصني وبعض القوى الغيبيـة،   ميارس الطواف والرقص اىل أن يقع   اإلندماج الكلي
  6.فيسقطون أرضا وهم يرتعشون و يهذون اىل درجة فقدان الوعي متاما

                                                
1 _ H.j.Hugot , le sahara avant le désert. p161.   

  .163،  161ص ص 1ليونال بالو ، املرجع السابق ،_   2
3 _ C.Brahimi, . Op cit, p80.   

 4 _ Sahara néolithique, période de tête rondes,Les grands dieux.[En ligne], http://ennedi.free.fr/, ( 30/12/2007 ).   
5 _ Ibid.   
6 _ Sahara néolithique, période de tête rondes,Chamanisme.[En ligne], http://ennedi.free.fr/, ( 30/12/2007 ).    

http://ennedi.free.fr/
http://ennedi.free.fr/


 

            
  ).صفار ( ـ جدارية اإلله الكبري                            

  
  ). تني تزاريفت (مشهد ختيلي لعامل االوعي متثل ـ جدارية                      

  .جداريات متثل بعض املعبودات و الطقوس  : 33 شكل                        
 ,Sahara néolithique,période de tête rondes,Les grands dieux.[En ligne]         : املرجـع      

http://ennedi.free.fr/, ( 30/12/2007 ).                                                                                     
  

http://ennedi.free.fr/


 

بعد أن يستيقظ هؤالء الرجال، يرون قصصا غريبة و طريفة وحوارات وقعـت هلـم عنـد    
  1.خروجهم من حالة الوعي و إيتصاهلم ذا العامل الغييب عامل األرواح حسب إعتقادهم

وتلقي  إحدى جداريات تني تزاريفت الضوء على أحد جوانب ممارسة طقوس عبادة األرواح 
الرقص حىت اإلغماء و لقد أراد الرسام على مايبدو إظهـار العـامل   ) الطبل ( يث يظهر الدف ح

اخلفـي الذي يراه املتعبدون الراقصون بعد اإلغماء  عليهم وسفرهم اىل عامل األرواح بعيدا عـن  
، ويظهر بالرسم  أن هناك رجال مسـلحون بـاألقواس والسـهام    ) التجرد من الذات ( الوعي 
  2.أقنعة حيمون املغمى عليهم يرتدون

شهدت  بعض اآلثار املادية و على رأسها الرسوم الصخرية أن النيوليتني ذو التقاليد السودانية 
و اإللـه  )  31شكل رقم (قد مارسوا  شعائر دينية خمتلفة ومتنوعة يأيت على رأسها عبادة الشمس 

ح األسالف، باإلضـافة اىل ممارسـة   الكبري بصفار، عبادة القوى اخلفية عن طريق إستحضار أروا
  ).   30الشكل ( طقوس دفن مميزة و ممنهجة تنم عن اإلميان حبياة أخرى بعد املماة 

        
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
1_  Sahara néolithique, période de tête rondes,Chamanisme.[En ligne], http://ennedi.free.fr/, ( 30/12/2007 ).     
2 _ Ibid.  

http://ennedi.free.fr/


 

  . الفـــن: ثامنـــا
سيلي حىت أنه لكثرا إعتربها الـبعض  تتركز الرسوم الصخرية بالصحراء اجلزائرية باهلقار والطا

   1.لطلق ، إذ جتاوزت رسومها اخلمسة عشر ألف رسممتحفا كبريا يف  اهلواء ا
، 1850السبق يف إكتشاف رسوم منطقة الطاسيلي سنة  H.Barth 2بارت . ن لألملاين هـوكا

، إذ مت تعيني الباحـث   1956لتتواىل اإلكتشافات بعد ذلك و املعاينة بطرق غري منظمة حىت سنة 
للقيام بدراسة الرسوم الصخرية بالصحراء  على رأس بعثة علمية  H.Lhoteلوت .الفرنسي هنري

  3.الوسطى اجلزائرية
ومن املناطق اليت حضيت بدراسة وافية على يده كانت منطقة وادي جرات و الطاسيلي ناجر، 

  4.باإلضافة اىل بعض املواقع األخرى مبرتفعات اهلقار 
مشال ومشال شـرق   ففي الطاسيلي ناجر توجد حمطات الرسوم الكربى يف أعايل اهلضبة الواقعة

مدينة جانت و نذكر منها صفار ، جبارن ، تامريت، تان زوميتان، بينما يعد مرتفع تفيديسـت  
باهلقار من أغىن األماكن بالرسوم و النقوش باإلضافة اىل مواقع أخرى بالقرب من مدينة متنراست 

  5). 34، 33األشكال ( 
ات اجلنوبية الشرقية، ترجـع يف قسـمها   فإن  هذه الرسوم باملرتفع  J.Maitreماتر  .وحسب ج

األول حسب الترتيب الكرونولوجي اىل الفترة النيوليتية ذات التقاليد السودانية، و قسـم منـها       
اىل  اىل الفترة  التارخيية، حيث  أن ظهورها  األول كان مع  موجة النازحني الصيادين  السودانيني

   6.حوايل ما بني األلف السابعة و اخلامسة قبل امليالد )الذين سكنوا جنوب غرب اهلقار ( املنطقة

                                                
 .156 ص،  مواقع وحضارات ما قبل التاريخ يف بالد املغرب القدميحممد الصغري غامن ، _    1
  :بربلني، أنظر1865نوفمرب25مبدينة مهبورغ و تويف يوم   1821فيفري 16هنريخ بارت، رحالة وجغرايف املاين ولد يف  _  2

 wikipedia,Heinrich barth[En ligne], http://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Barth (23.07.2007).        
  
، جملة العلوم اإلنسانية ، ) من خالل الرسوم الصخرية ( حممد الصغري غامن ، املالمح الفكرية للعصر احلجري احلديث يف بالد املغرب القدمي _    3

 .119،ص 1997جامعة قسنطينة ، العدد الثامن ، 
4 _ H.Lhote, Les gravures rupestres de l'oued djerat ( tassili –n-ajjers) , Mém du c.r.a.p.e.25, alger, t1 ( 1975)  et 
  t 2 (1976).   

  .124ابراهيمي ، املرجع السابق ، ص .ك_   5
إشراف عبد العزيز بن  قدمي ،لتقنية، املراحل، رسالة ماجستري يف التاريخ الحممد الصاحل  بوعناقة ، فن الرسوم الصخرية يف اجلزائر بني الدافع ، ا_   6

 ). مل تطبع بعد.( 38، ص 2001سانية واإلجتماعية ، جامعة قسنطينة ، ، كلية العلوم اإلن حلرش

http://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Barth


 

  
  .مرحلة احلـريم  : 34شكل رقم                                           

  .A,ferrah, L'algerie civilisations anciennes du sahara, p 166 : املرجع                        

  
  ).مرحلة الرعاة( مشهد من احلياة اليومية   : 35 شكل رقم                          

   .A,ferrah, L'algerie civilisations anciennes du sahara, p200 : املرجع                        
  



 

ال توجد رسوم صخرية بالصحراء سابقة للفترة النيوليتية على األطالق ، إذ يبدو أن أول هذه 
قبل امليالد، إذ مت وضع أطرها الزمانية،  4000و  5000فترة ما بني الرسوم  ترجع بالتقريب اىل ال

  1.عن طريق ربطها بتواريخ الصناعات احلجرية املتوضعة بقرا
  : 2أما املراحل اليت مت ا فن الرسم الصخري فيمكن تقسيمها كالتايل

1 – ا الـواقعي،  مرحلة احلريم، و تسمى بفترة عصر الصيادين، متيزت بنقوش مجيلة و بأسلو
و ) 33شـكل  ( أما أغلب احليوانات اليت مثلت فكانت من الفصيلة األثيوبية ، على رأسها احلريم 

الفيل ، وحيد القرن، الزرافة، وحىت التمساح، أشكاهلا متناهية يف الكرب والصغر، فزرافة من وادي 
    3.اوز سبعني سنتمتراجرات تزيد قامتها عن ستة أمتار ، أما وحيد القرن من تني أفلفني اليتج

، رمبا أدى اإلكثار من رسم الثريان منفـردة أو يف قطعـان اىل   ) الرعاة( مرحلة البقارة _  2
إطالق هذه التسمية عليها ، كذلك رمست حيوانات أخرى هي يف جمملها حيوانات إستوائية مثل 

، اىل جانب هذا رمسـت   وحيد القرن فرس النهر الزرافة الضباء احلمار الوحشي النعامة واألمساك
الشكل (النساء رفقة أطفاهلن وقدور الطبخ أمامهن ، ومشاهد احلوار العائلي بينهن وبني أزواجهن 

، هؤالء الرعاة مسلحني يف بعض األحيان بالفؤوس ، يبدو أن أصوهلم من أعايل النيل بنـاء  ) 34
  ).35،الشكل (4على رسومات ذات تأثيات مصرية

قبل امليالد تقريبا ،  4000اىل  5000الفترة املمتدة ما بني ) احلريم( ألوىل ولقد شغلت املرحلة ا
  5.قبل امليالد على أكثر تقدير  1000اىل   4000بينما الثانية شغلت جوهر الفترة النيوليتية حوايل  

.5  
، إا ا ، وأا مل ترسم من باب العبثما ميكن اجلزم به أن  الرسوم الصخرية كانت هلدف م

الشك أن هناك  6ديع  ترمجت  إرادة خللق رسوم دائمة تسجل أحداث  تنطق عرب الزمن ،عمل ب

                                                
1 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert. P 244.   

مرحلة ( ماين ملوضوع دراستنا إذ أنه توجد مراحل أخرى تدخل ضمن فترة فجر التاريخ مثل قصدنا هنا املراحل اليت تدخل ضمن اإلطار الز_   2
 .)الباحث (  ،)مرحلة اجلمل ( و الفترة التارخيية مثل ) احلصان 

 .15عبد الصادوق صاحل ، الفن الصخري يف مشال إفريقيا ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ص _   3
4 _ H.Lhote, A la découvert des fresques du tassili, Arthaut, Paris,1973 , pp 66 , 217, 218.   
5 _  H.j.Hugot ,le sahara avant le désert. P 248.  
6 _ SaharaNéolithique, L'art rupestre du sahara[En ligne]. http://ennedi.free.fr/, ( 30/12/07 ).   

http://ennedi.free.fr/


 

، ولإلجابة عن هذا رسم هذه الصور و النقوش اجلميلة دوافع حفزت النيوليتني الصحراويني على
  :اب التخمني و اإلستنتاج  ال أكثرالسؤال البد من اإلقرار أا ستكون من ب

  
  

  
  

  ةصريشبيه بالقوارب امل قارب  : 63 شكل رقم                             
   .H.Lhote, A la découvert des fresques du tassili, pp 24, 56 : املرجع                

  
  
  
  
  



 

  
  

  .ـ كانت بقصد التمتع والتلذذ ، أي مبعىن الفن ألجل الفن  1
  .ـ دوافع سحرية أو دينية 2
  1.حيث يتلقون منهم مكافآت إضافية من اللحم ـ ختليد مشاهري الصيادين ،  3
   2.ـ  احلاجة اىل التواصل مع اآلخرين أفرادا كانوا أو مجاعات 4
  : هذه الرسوم ميكن إمجاله فيما يليإستخالصه من  ا ميكن إستنتاجه من هذه النقوش وم
رسـومات و  زدهار احلضاري الذي بلغه النيوليتني ، نظرا لتناسـق ال اإل و تبني مدى التقدم -

  .قوا التعبريية و روحها اجلمالية
كما تعترب الرسومات دليال ماديا واضحا على ما كانت تعج به الصحراء اجلزائرية من حياة  -

مطر مراحل تقلب املناخ  من املتضيف لنا دليال ماديا عن  و سكان وحيوانات خمتلفة األنواع ، و
  .الصحراوى القاحلاىل شبه اجلاف ،مث اىل 

  .عية، و اإلقتصادية ، و الثقافيةتصور جوانب من النشاطات احلياتية للنيوليتني اإلجتما -
  
  
  
  
  

  .                 
  

                                                
   . 28، 27 ، ص1971، التاريخ اللييب القدمي من أقدم  العصور حىت الفتح اإلسالمي ، منشورات اجلامعة الليبية، الطبعة األوىل  عبد اللطيف حممد الربغوثيـ   1
  

2 _ SaharaNéolithique, L'art rupestre du sahara[En ligne]. http://ennedi.free.fr/, ( 30/12/07 ).    

http://ennedi.free.fr/


 

  
  

  
  .النيولييت الصحراوي ذو التقاليد القفصية: الفصــل الثانـي 

  
  .إمتداده ، أصوله، تعريفه:     أوال

  
    .الرعيو  الزراعة:     ثانيا

  
   .الصناعة:    ثالثا
  

  . القنص الصيد و:   رابعا
  

  .احلياة اإلجتماعية:  خامسا
  

  .اجلنائزية املعبودات و العمارة : سادسا
  

   .الفــــن :  سابعا
  

  .مقارنة بني مظاهر النيولييت بالصحراء اجلزائرية  :ثامـنا
  



 

  
  

  .تعريفه،أصوله، إمتداده: وال أ
املواقع الواقعة بضواحي مدينة  دي مورغان، على.من قبل ج 1909طلح القفصية سنة أطلق مص

قفصة التونسية، وتنفرد مجبعها بصفة مشتركة فيما بينها ، وهي ركام القواقع احللزونية املمزوجـة  
بالرماد والتراب، وأدوات صناعية وعظام احليوانات واإلنسان وتعترب احلضارة القفصـية مكونـة   

   1.للعصر احلجري القدمي املتأخر، بشمال إفريقيا
القفصي التونسي اىل ثالثة أقسام، أسـفل    1914سنة  ) Gobert( قسم الدكتور غوبري  بينما

وقصد به القفصي النموذجي، وأوسط وقصد به الصناعة املختلطة ببئر اخلنفوس، وأعلـى مسـاه   
حيث إختفت أدوات القطع الكبرية، أو أصبحت نادرة، عوضتها أدوات احلـز  (القفصي النيولييت 

  2فوفري هذا األخري بالنيولييت ذو التقاليد القفصية.نعت ر 1933مث يف سنة ،)ألزاميلالقزمية وندرة ا
   3.وسرعان ما إنتشرت هذه التسمية و طغت عن غريها

ألنه يغطي شـرق تـونس    إن اال اجلغرايف الذي غطاه النيولييت ذوالتقاليد القفصية واسع ،
سي ، مث ميتد ليغطي قسم كبري من اجلزائـر التليـة   الغربية مث ميتد غربا حىت يصل اىل احمليط األطل

  ). 5اخلريطة رقم ( ،4وقسم من الصحراء 
التسلسل التارخيي للنيولييت  ذو التقاليد القفصية تام مبا فيه الكفاية، إذ يغطي الفترة املمتـدة  إن 

لتقاليد السودانية  مـن  بني اية األلف السادسة و األلف الثانية قبل امليالد، بينما ميتد النيولييت ذو ا
  5.األلف السابعة حىت اية األلف األوىل قبل امليالد

                                                
1 _ L. Balout,  préhistoire de l'Afrique du nord , Essai de chronologie,Arts et métiers graphiques, paris,1955.pp 
387, 391.   

ويبدو أن كامبس مل يكن مرتاحا هلذه التسمية حيث فضل تسمية النيولييت املمتد من التل املتوسطي اىل حواف مرتفعات اهلقار بالنيولييت _   2
  :التقاليد  القفصية كانت سريعة اإلنتشار و التداول و من مث األكثر إلستعماال،أنظر صحراوي لكن تسمية النيولييت ذو -األطلسو

 G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 282.  
3 _ R.Vaufrey, préhistoire de l'Afrique,t1, ( Magreb) , publications de l'institut des Hautes études de tunis,vol 4, 
librairie masson, paris,1966,  p242,291.  
4 _ C.Roubet, Le gisement du damous el ahmar, et  sa  place dans le néolithique de tradition capsienne, arts et 
méties graphiques, paris, 1968,p113.     
5 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 14.    



 

فبينما عرفت الصحراء اجلزائرية اجلنوبية اإلنطالقة النيوليتية، منذ أواخر األلف السـابعة قبـل   
  امليالد ، و اليت مـثلتها باخلصوص صناعة الفخار ، فإن األقسام الشمالية من الصحراء مل تـعرف 

                
       ش                                                 

  النيولييت املتوسطـــي                              

              األوراس .                                    
  الـــــنيوليتــــــــــــي                                      

                         

  ذو  التقـاليـــــــــد  القفصــــــــــــيـة               
         

  طاسيلى ناجر.                                      
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  .إمتداد النيولييت ذو التقاليد القفصية  : 5خريطة رقم                        
  .G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 219:  املرجع                   

  ).بتصرف( تعريب الباحث                                
                  

           
                                            

  



 

                                                                          

  1.هـذا التحـول النيوليـيت  إال مؤخـرا مقارنـة بـمثيلتها اجلنـوبية
نية  فبفضل بعض اإلجتياحات النادرة من القفصيني للصحراء الشمالية ، حتققت هجـرة إنسـا  

بأمت معىن الكلمة، غطت كل املنطقة الواقعة بني األطلس الصحراوي، مشاال و موريطانيا غربــا  
جنوبا، ومن مث ميتد اىل غايـة  2وخط غري منتظم ميتد اىل مشال  األدرار  إيفوراس و مشال الطاسيلي

     3.التبسيت شرقـا
يت  ذو التقاليد القفصية فالبد من رسم إذا ما أردنا تسطري احلدود اجلنوبية ملنطقة إنتشار النيولي

خط يبني إختفاء الفخار ذو القاع املخروطي والرسم على قشور بيض النعام، حيث يكون هـذا  
اخلط بالصحراء اجلزائرية على النحو التايل،مير جنوب عرق إيقدي مث برقان ،فأولف، مث جنـوب  

التلية، حيث ينتهي إنتشار الفخار اإلنطباعي   الزاوية الكحلة،أما يف الشمال حيده اخلط املار باملنطقة
   4.ذو األصل املتوسطي

و على هذا نشاهد مواقع و آثار  النيوليىت الصحراوي ذو التقاليد القفصية واضـحة جليـة،   
منتشرة بشكل واسع يف كل من الصحراء املنخفضة و العرق الشرقي الكبري و اىل غاية تادمايـت،            

و بتندوف ، بشار ، سعيدة، عـرق إيقــدي ،   ) الصوان  عرق(سيلي ، مثل و حىت ختوم الطا
  5.تديكيلت ، توات

مث يسجل توغال يف احلزام الطاسيلي على حساب املنطقة الشمالية اخلاضعة حضـاريا لنفـوذ   
النيولييت ذو التقاليد السودانية ، هذا األخري  تزحزح نفوذه للوراء قليال حلساب األول، وهذا مـا  

ه حفرية املنية ،يف عمق اهلقار، حيث عثر على أدوات النيولييت القفصي يف الطبقات العليـا،  تفسر
  6.بينمـا يعثر على  اآلثار املادية للنيولييت ذو التقاليد السودانية   يف الطبقات السفلى و الوسطى

                                                
1 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 281.  

مات إفريقيا إذ إنتهى اىل تغطية الس فوفري إذيعتقد بإن النيولييت ذو التقاليد القفصية ، يغطي قسم كبري من.يبقى هذا الرأي من وجهة نظر ر_  2
   ، روبري.ج.إ  من كل بالتعاقب رأياللقد عارض هذا  و اىل غاية خليج غينيا والكونغو، النيوليتية املوجودة قبله بإفريقيا الشمالية، والصحراء، حىت

   .G.Camps, Les civilisation préhistoriques, pp 281- 282 :أنظر ، رويب.كامبس ، ك.فاربر كامبس، غ  .و، هـهوج.ج.بالو، ه.ل
3 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p108.  
4 _  G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 295..  
5 _ G.Camps, Le néolithique de tradition capsienne au sahara, extrait des traveaux de l'institut de recherches 
saharienne,t 26,c.n.r.s.1967.pp 91 – 92 .   
6 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p111, 113.  



 

مـن   تبدو مناطق إمتداد النيولييت ذو التقاليد القفصية واضحة، حيث يغطي القسـم األكـرب  
الصحراء اجلزائرية، مشاهلا و شرقها و غرا و جنوا الغريب، كما يطغى على القسـم الشـمايل   

، حيـث عمرهـا النيوليتيـون ذوي    )اجلنوب الشرقي للصحراء ( ملناطق نفوذ النيولييت السوداين 
عميقـة   التقاليد القفصية، بعد إحنسار نفوذ النيولييت السوداين و هذا ما يفسر عـودة الطبقـات ال  

  .   حبفرية املنية للنيولييت السوداين بينما ترجع السويات العليا ا للنيولييت القفصي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  .الزراعـــــة و الرعـــــي: ثانيــا
بقي  اإلنسان أكثر من مليوين سنة الينتج طعامه معتمدا  على الصيد واجلمع واإللتقاط وحىت 

بعد ما إكتملت فيه صفات اإلنسان العاقل بقي معتمدا على الطبيعة  يف األربعني ألف سنة األخرية
للحصول على طعامه مما إضطره اىل حركة الترحال الدائمة ومل يعرف اإلستقرار إال مبعرفته الزراعة 

    1.وإمتالكه وسائل اإلنتاج خالل العصر احلجري احلديث
يني ذوي التقاليد القفصية نادر جـدا،  إن ما يعرف عن ميدان الزراعة عند النيوليتيني الصحراو

ألن الدراسات يف هذا اال إبتدأت مؤخرا يف اية الستينات من القرن املاضي لكنها مل تلبث إن 
توقفت، باإلضافة اىل أن  أهم البقايا النباتية مل تصل إلينا ألن األرض احلمضية ال حتفظ الشـواهد  

الغنية بأشجار البلوط و الفلني  ) الغابية(اتات احلرجية العضوية،و رغم ذلك ميكن إثبات وجود النب
    2.و أشجار األرز و الزيتون و السرو و الدفلى باهلضاب الصحراوية

قد يستدل بوجود املطاحن و املهارس، و الرحى على وفرة الغذاء النبايت ، الذي  أصبح أكثـر  
  3. على وجود الزراعة إنتشارا منه يف العصر احلجري املتأخر، مما قد يتخذ كربهان

ليت عثر عليها مبقرات تديكيلت رمبا على وجود زراعة ولـو علـى   تشهد بعض البذور ا كما
مثل بعضى بذور اليقطني، و الدباء، باإلضافة اىل بذرة عنب  واحدة متحجرة  مـن   نطاق ضيق 

  4.بتمربورين يف عمق تديكيلت أيضا) فيتيز فنيفريا(نوع 
عة تضمنت إزالـة األعشاب الضارة، اليت تزاحم األنواع املفيـدة   لقد وجدت بدايات للزرا 

وتتطفل عليها ومعرفة األسس الفعالة لألرض للحفاظ على هذه األنواع ،و اإلهتمـام  بنباتـات   
معينة، مما يؤدي اىل زيادة إنتاجها ، وهي يف الغالب خضر متوسطية تنبت بالصـحراء يف ذلـك   

كان قليال مع  إطار بيئي غين بالنباتـات واألشـجار العفويـة          الوقت مع العلم أن عدد سكاا 
فقد و هبتهم بدائل لإلنتاج الزراعي إذ كان بإمكام التزود باملنتجات الزراعية عن طريق جـين  

   5.حماصيلها فقط يف الغالب

                                                
 .13، ص  2000جملة تارخيية حولية، عدن ، كلية التربية واآلداب ، العدد التاسع ، الرعي ، جملة سبأ ،أصول الزراعة وتقي الدباغ ، _  1

2_ H.j.Hugot , le sahara avant le désert, p 132 , 133.    
3_ C.Brahimi, Op cit, p75.  
4 _ H.j.Hugot , le sahara avant le désert, p 132.  
5 _  Ibid, p 133.  



 

  
  ).تربةجرف ال( مشهد حلب األبقار أمام عجوهلن لدر احلليب :37 شكل رقم                    

  )أمقيد( عرتة ترضع صغريها  : 38شكل رقم                                 
  .175،  171ص ص لو ، اجلزائر يف ماقبل التاريخ ،ليونال با: املرجع                  

  



 

  كان  النيوليتيون  ذوي التقاليد  القفصية بالصحراء  اجلزائرية رعاة ؟ له
، مل يعثر على أية بقايـا عظميـة   1رية األبيض وحفرية الزمانو حف لبيض ففي كل من حفرية

إنه : " للقول   C.Roubetرويب  .إطالقا من أي نوع كانت ذه املواقع الثالث، مما أدى بـ ك 
  2".ألمر طريف أن يبقى الرعي جمهوال عند شعوب عاشت حىت بداية األلف األوىل قبل امليالد 

مسيا ألفي سنة قبل هذا التاريخ على األقل بالطاسيلي ، أحـد  مع العلم ان ممارسة الرعي متت ر
وهي التبعد عن موقع الزمان الذي هو إمتداد لعرق الصوان سوى      3املراكز الرئيسية للرعاة البقارة،

  .كلم 300
بعشرات املواقـع  الـيت   (  G.Auamssipأوماسيب .ومل تعثر أيضا كل من الباحثة األثرية ج

) بعرق إيقدي( C.Roubetرويب  .،و الباحثة ك )د مية بورقلة وحاسي املنيكلحفرا برواق أوال
   4.على أية دالئل تشري اىل إمتهان النيوليتيون ذوي التقاليد القفصية ذه املناطق لـحرفة الرعـي

ويبدو أن األمر خيتلف بغرب الصحراء اجلزائرية حيث أعطت بعض الرسوم الصخرية القليلـة  
مثل صورة  العرتة ترضع إبنها و اليت  زينت إحدى مالجىء  رة إلستئناس احليوان،جدا مشاهد ناد

صحراء أمقيد، أو املشهد الذي جسمته إحدى رسوم جرف التربة حيث جيلس احلالبـون علـى   
مناضد صغرية يف الوقت الذي يوجد فيه عجل أمام أمه يدر عطفها ، ويف هيئـة إسـتعداد تـام    

  . ) 37،  36  األشكال رقم(  5للـرضاعة،
يبدو أن النيوليتني ذوي التقاليد القفصية بالصحراء اجلزائرية مل يكونوا  رعاة مهرة، فالـدالئل  
األثرية على إمتهام حرفة الرعي تكاد  تكون منعدمة متاما ، مما آثار حرية كبار الباحثني األثريني 

دلة ا عددا قليال جدا مـن الرسـوم   بإستثناء أقصى الصحراء اجلزائرية الغربية اليت مل تتعدى األ
الصخرية النادرة ذا النيولييت مثل عرتة أمقيد أو احلالبني جبرف التربة ، وقد يوعز هذا العـزوف  

كما تدل على ذلك كثـرة رؤوس  ( عن إمتهان الرعي ، لوفرة الطرائد و تفضيلهم إمتهان الصيد 
  ).   ائد قد لىب هلم ما حيتاجونه من بروتنيالسهام ذه األراضي الرحبة األمر يدل إن صيد الطر

                                                
 . م.ق1650خت أدوات موقع الزمان بـأر_  1

2 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 340.   
3 _  J.P.Maitre, Contribution a la préhistoire de l'ahaggare, p57 – 59.   
4 _ G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p 341.  
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  . ةـالصناعـــــــ:ثـالثـــا
  :صناعـــة احلجـــــــر/أ 

يتميزالنيولييت ذو التقاليد القفصية بإختفاء الصناعات القفصية النموذجية، مثل رؤوس السـهام  
س السـهام  ذات الظهر، و األزاميل ذات الزاوية، ووجود حجر  القزميات اهلندسية ووفـرة رؤو 

، 1والفؤوس املصقولة واملكاشط ،إخنفاض النصال ذات الظهر، وظهور النصـيالت واملسـننات  
واحملكات واحلزات وبعض أدوات الطحن، إضافة اىل صناعة عظمية مصقولة، هـي يف الغالـب   

  2.أدوات قاطعة و ثاقبة
زارة رؤوس السهام عـددا  أما النيولييت  ذو التقاليد القفصية بالصحراء اجلزائرية عموما فيتميزبغ

باإلضافة اىل وجود الفؤوس الكبرية والقوادمي ، اخلناجر الكاشـطات  )  38الشكل رقم ( ونوعا،
  3.ذات املظهر الفأسي وتبقى هذه البقايا األثرية متفاوتة من مكان اىل آخر

 هذا النيولييت بالصحراء اجلزائريـة اىل منطقـتني، األوىل  4 فابرر.ك.هوجو و هـ.ج.هـقسم 
تشمل ورقلة ، وادي سوف ، وادي ريغ ، قاسي الطويل ، وادي مية ، القورارة، اىل غاية مشـال  
توات ، وهي حتمل العالمات النيوليتية ذات التقاليد القفصية السابقة الذكر، أما املنطقـة الثانيـة   

ها من فتشمل كل من منطقيت توات و تديكيلت،فيضعف فيها التأثري القفصي بإعتباره متسرب إلي
تور ( خاصة املسماة)  41،42األشكال رقم (  5املنطقة األوىل ،وهي تتميز برؤوس سهامها املسننة

  ) . 43( ، الشكل 6 )إيفيل
ورغم ذلك وجدت تصنيفات أخرى هلذه الصناعة ال تقل أمهية عن السابقة،منها مأشار إليـه  

لـى احلـدود اجلنوبيـة     إذ إكتشف حمطة منوذجية قفصية بوادي سوف ع 1953بوبو سنة  . ج
  للمنطقة القفصية ، مث إكتشف ستة  حمطات أخرى متماثلة مع األوىل بنفس املنطقة ، فنعتها بـعد 

                                                
1 _ A.Berthier, L'algérie et son passé, éd A.et J. Picard, paris,1951,p 40.  

 .131- 130حممد  سحنوين ، املرجع السابق ، ص_  2
3 _ G.Camps, Le néolithique de tradition capsienne au sahara, p 91.  

خالهلا مواد و بقايا خمتلفة وصال اىل رأي متشابه حول ضـرورة   ابرر درسفا.ك.هوجو و هـ.ج.بعد سنوات من العمل اجلماعي بني هـ_   4
     .) التشطري ، شكل القطع ، التشظية(تصنيف الصناعة النيوليتية  القفصية الصحراوية اىل جمموعات مناطق حسب مالمح اإلختالف يف 

 
 . يت ، نسبة اىل تديكيلتا النيولييت التديكيلري تسمية هذإقترح باللقد  ، و رؤوس سهام مسننة ذات الزعانف املشطية_  5

6 _ G.Camps, Le néolithique de tradition capsienne au sahara; p 90.  



 

 

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).ورقلة( رؤوس سهام متنوعة من مواقع أوالد مية  : 39شكل رقم                  

  .G.Aumassip, néolithique sans poterie de la région de l'oued mya, p118      :املرجع            
                                                                         

  



 

  
    

  
               .  

  
  
  
  

                 

  .          كأس من احلجر : 40شكل رقم                            
  

  
  أس مشذبةـف : 41شكل رقم                              

    .G.Aumassip, néolithique sans poterie de la région de l'oued mya, p186,187       :املرجع     
                                    



 

ييت إذ إستقر رأيه أخريا على أا حمطات للنيول les faciés d'eloued) مبالمح الوادي(دراسة ملية  
  1.الصحراوي ذو التقاليد القفصية

تشمل اىل جانب منطقة الـوادي، شـط ملغيـغ ،    ) مالمح الوادي( وحسب ليونال بالو فإن
وجنوب تبسة مث متتد من هناك اىل جنوب سطيف لتنتهي جنوب منطقة احلضنة دون أن تسـجل  

  2.أي توغل يف املنطقة التلية
ة وغلبة األدوات والنصيالت ذات الظهر وحضور وتتميز مالمح الوادي بصناعة النواة الصغري

املثلثات ذات احلجم الصغري وغزارة  قطع قشور بيض النعام املنقوشة أو ذات الشطب املصـقول،  
  3.وحضور بقايا املدقات واملطاحن لسحق احلبوب واملغرة

ال الرقيقـة  أما باملنطقة الواقعة بني جنوب العرق الشرقي الكبري والزاوية الكحلة فتتميز بالنص
الرفيعة املسننة ، مكاشط وخناجر مهذبة رقيقة، وخناجر أخرى عريضة ورقية الشكل ذات حدين 

، مصنوعة من الصوان، باإلضـافة اىل الفـؤوس   )لفترة ما قبل األسرات( شبيهة باخلناجر املصرية 
 واملقارص، القوادمي ذات ملسات رائعة من صقل وذيب، وفؤوس أخرى صغرية علـى شـاكلة  

   4.منحرف األضالع
على الكثري من الصناعات املنتسبة للنيولييت ذو التقاليد القفصية مثـل  5كما عثرمبنطقة أوالد مية

املخارز، املثاقب، وأنصال ذات احلافة القاطعة ،أزاميل و نصيالت حادة املقطع على شكل شـظايا  
البلورات احلجرية املنعدمـة  حادة احلواف، باإلضافة اىل القطع املسطحة،والنصيالت ذات الرأس و

وغزارة رؤوس السـهام  ) الدائرية، واملنحرفةاألضالع،و املستطيلة( الزاوية، والقزميات اهلندسية، 
،والنواة اإلسطوانية واهلرميـة،واحملكات و الكاشـطات   6ذات الوجهني واملذنبةوعريضات الذنب

  ).40، 39األشكال (7ادحاتواملطاحن وأدوات السحق أحادية الشكل واملدقات واملطاحن والق

                                                
1 _ H.Alimen, Préhistoire de l'Afrique, éd. N.Boubée et Cie, paris, 1955, p194.   
2 _ L. balout, préhistoire de l'Afrique du nord ,p 420.  
3 _ H.Alimen,Op cit, p194.    
4 _ G.Camps, Le néolithique de tradition capsienne au sahara, p 92.  

، برواق أوالد مية بالقرب من ورقلة حيث حفرت )  G.AUMASSIP( أوماسيب .ويتعلق األمر بـاحلفريات اليت أجرا الباحثة األثرية ج_  5
  . 1971-1966ات بني سنو األربعة  عشر موقعا من ما يقارب

6 _ G.Aumassip , op cit , p23..  
7 _  Ibid, pp 62,101-103.   



 

  
  42 : شكل رقم                                                                   

  رأس سهم  ينتمي للنيولييت                                                                      
  ).أولف(ذو التقاليد القفصية                                                                       

   
  

  رؤوس سهام تنتمي      : 43شكل رقم                                                        
للنيولييت ذو التقاليد القفصية                                                                                            

  ).الزاوية الكحلة(                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).تديكيلت(  رأس سهم  ينتمي للنيولييت ذو التقاليد القفصية : 44شكل رقم             
  .H.j.Hugot , le sahara avant le désert,  115, 116   : املرجع                

  
  



 

  :  الفخـــار و احللي/ ب
، يتميز بأوانيه ذات 2، وهو إما مزين خبطوط أو حمزز بثقوب عميقة1فخار هذا النيولييت خشن

وجدت بعـض  ) 44شكل رقم ( 3القاع املخروطي والفتحة الواسعة وبتركيز الزخرفة على احلافة
دد والنوع مقارنة بنظريه الشمايل بقاياه بعرق إيقدي و رقان، أولف، الزاوية الكحلة، وهو قليل الع

   4.التلي، أو بفخارالنيولييت السوداين ذو القاع النصف دائري بالطاسيلي و اهلقار
كما جتدر اإلشارة اىل خلو بعض املواقع النيوليتية ذات التقاليد القفصية بالصحراء اجلزائرية من  

  5.ا فهو  يف الغالب يتميز بقلة الفخارالفخار ائيا  مثلما هو احلال يف منطقة أوالد مية ، وهلذ
فابرر بأا شخصيا مل تعثر للفخار على أثر بالسويات العائدة اىل نفس الفترة .ك.وأثبتت هـ 

) عـني كرمـة   ( بأوغرطـة،  ) خنقة تاليـا ( بين عباس ، ) فم سعيدة( سواء بوادي سوف ، 
  6.ببوسعادة

،فلم خترج ) 47، 46، 45األشكال رقم (عام والواقع أن الفخار عاىن كثريا من منافسة بيض الن
األواين يف تكوينها عن القاع املخروطي مما يصعب تصور الكيفية اليت كان يتم ا تثبيت اإلناء يف 
وضع مستقر، على أنه كان يتم محله داخل سلة من نسيج احللفاء و يعلق، ورمبا كانت هذه هـي  

  7.نعامالطريقة اليت كان يتم ا التعامل مع بيض ال
كما صنعوا القالدة  8كما دخلت قشوره أيضا يف صنع  رؤوس السهام ولو على نطاق حمدود 

، وأساور ) مستخرجة من األردواز ( القالدة من قطع اجلص الصغرية مث يصبغوا بصبغة أردوازية 
  9).منها احلمراء والبيضاء( من سوسن البحر، وشوكيات اجللد بأشكال أنبوبية و إسطوانية 

  ، و اوهرات الدائرية) 49، 48األشكال رقم ( احللي و أدوات الزينة مبا فيها النياطو صناعة 
                                                

  ).الباحث( وهو اليزال حلد الساعة على خشونته، عند سكان الواحات،_  1
2 _ H.Alimen,Op cit, p199.  
3 _ C.Brahimi, . Op cit, p75.   
4_ G.Camps, Le néolithique de tradition capsienne au sahara, p 90.  

  .131 سحنوين ، املرجع السابق ، ص  حممد_   5
6 _ H.C.Fabrer, Matière et art mobilier, p517.    

جملة املؤرخ العريب، القاهرة، إحتاد املؤرخني العرب، العددالتاسع، حسن بكر الشريف، الصالت القدمية بني أوربا والبالد العربية اإلفريقية، _   7
 .27، ص 2001مارس الد األول، 

8_ H.Alimen,Op cit, p199.  
    9 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 120.   



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سم                                 

        

  )إعادة بناء الشكل غرافيا(  فخار حاسي ملويلح:  54شكل رقم               
      .G.Camps, Les civilisation préhistoriques, p299 :املرجع             

  
  ).حاسي ملويلح( ، أصداف بيض النعام أستخدمت كقوارير:  64شكل رقم                   

  C.Brahimi, Initiation a la préhistoire de l'algerie , ph2 :املرجع               



 

                                                
  ينقلون معهم    )جنوب إفريقيا( لبعض قبائل البومشن1866 صورة رمست سنة :  74شكل رقم            

  .سالل أصداف بيض النعام أثناء تنقلهم          

                                                                                                    
  .بومشن حفظ املاء يف أصداف بيض النعاممن عادات ال:  84شكل رقم               

  C.Roubet, Le gisement du damous el ahmar, et  sa  place :املرجع          

dans le néolithique de tradition capsienne,pp 77,78.                        



 

  

  
  )أوالد مية( ام حلقات نظم العقود من قشور بيض النع:  94شكل رقم                     

  

  
             

  ).أوالد مية( قشور مستخدمة :  50شكل رقم                              

 G.Aumassip, néolithique sans poterie de la région de  :   املرجع                

         l'oued mya, p 63 , 64.                                                                                



 

املثقوبة و الرباعية الشكل ذات احلواف املصقولة املستخدمة غالبا يف حلقات نظم العقود ، أما 
الكلس ، الكوارتز، العقيـق  (اوهرات فتمثلت يف النياط احلجرية و جموهرات من أحجارمتنوعة 

اليت إستخدموا بعضها عند خلط    Les palettesكما عرفوا املضارب،)،حجر اليمان ،األمازونيت
   1.األلوان للرسم التزين باملغرة

و تتوفر ذا النيولييت الصناعة العظمية عموما من سكاكني ومصاقل وكاشطات ومالعق وإبر 
وشصوص وحلي مجيلة تتضمن دبابيس ومالقط وحلقات نظم عقود عظمية وجموهرات أنبوبيـة  

  2.الشكل ، خاصة الشفاتري
) الشـرناقة (النياط من احلجارة املصقولة فمتعددة األشكال لكن أشهرها ما يعرف بــ  أما 

الشبيهة حببات اللفت مسطحة منبسطة مصقولة و جمهزة بثقب يدخل فيه سري جلدي عند تدويره 
بسرعة حيدث صفريا حاد الصوت يسمع من مسافة بعيدة جدا ، هلذا يطلـق عليهـا احلجـارة    

اع أخرى من النياط ذات طبيعة خمتلفة، أحدها عثر عليه بتديكيلت قلـيب  ،كما توجد أنو3الصفارة
   4.األمحر الداكن مدهون بلون إبيض)  حجر الدم( الشكل صنع من اهليماتيت 

الصناعة املنتمية للنيولييت القفصي بالصحراء اجلزائرية متنوعة، بدءا من تصنيع احلجارة و صقلها 
ار وهو ذو نوعية رديئة ، و ال ننسى تسجيل احلضور الواسـع   لتأدية أغرض خمتلفة، مرورا بالفخ

  . لقشور بيض النعام اليت أستخدمت ألغراض خمتلفة
  

  
  
  
  
  

                                                
1 _ H.Alimen,Op cit, p199.  

2 _ H.C.Fabrer, Matière et art mobilier, p 516  
  . )الباحث .( السكاكنيوا لشحذ ستعمارية عندما يعثرون على هذه احلجارة يستخدمكان سكان الواحات خالل الفترة اإل_   3

4 _ H.j.Hugot , le sahara avant le désert, p 122.  



 

  . القنص الصيد و: رابعــــا
ي احلديث فجأة عن ممارسة الصيد و القنص بل ظلت مـدة  رتتوقف جمتمعات العصر احلجمل 

    1.تربية احليوانات ستقرار الزراعة وطويلة متارس هذا النشاط اإلقتصادي اىل ما بعد إ
كما أنه مل جتر  أية دراسة علمية أثرية مفصلة حول هذا املوضوع الذي خيص الصيد والقنص 
باملنقطة الصحراوية اخلاضعة لتأثري النيولييت ذو التقاليد القفصية ، كما أن العمل األثـري الكـبري    

صامتا حول هذا املوضوع ،وحىت  بتديكيلت بقيت  بقي) ورقلة(املنجز حول النيولييت بأوالد مية 
    2.الدراسة مستعصية بسبب سوء حفظ البقايا العظمية اليت مل تسمح هلا التربة احلمضية بالبقاء

بأن اإلنسان النيولييت مبنطقة سـوف عـاش     J.Boboبوبو .ورغم ذلك فقد أعترب الباحث ج
  3.ومناخ أكثر رطوبة مما هو عليه احلال اآلن بالدرجة األوىل على الصيد و القنص مبنطقة سفانا

كما أن اإلفراط يف تنوع أشكال رؤوس السهام وكثرة أعدادها املتناثرة عرب هـذه الصـحراء   
و رؤوس املزاريق املختلفة األحجام قد تعترب دليال هامـا علـى   4) اليت أشرنا إليها سابقا( الشاسعة

العشرين بقي سكان الواحات والبـدو الرحـل    تطور عملية الصيد ،وحىت اخلمسينات من القرن
  5.جيمعوا للصيد ا من جديد

رمبا وحده صيد النعام  حفضته لنا بعض الرسوم الصخرية النادرة يف هذا النيـولييت القفصـي   
الصحراوي ، فقد عرف صيد النعام بالصحراء منذ عصور ما قبل التاريخ، لكن تقنياته وممارسـته  

اليت أسـتخدمت يف  ) السلوقي( نيو ليتية خاصة بعد تدجني كالب الصيد تطورت خالل الفترة ال
هذا الغرض، كما أستخدم التفخيخ مثل احلفر املغطاة باألغصان أو إيقاعها يف شرك ،و يف أحيان 

  6). 51،  50األشكال رقم ( كثرية مباغتتها يف أعشاشها إذ ترمى بالسهام 
ية اىل تلبية احلاجة من اللحوم ألصحاب هذا النيولييت ورمبا أدى نشاط الصيد ووفرة الطرائد الرب

  . فكان له أثر كبري يف عزوفهم  عن تربية احليوان على األقل بالصحراء الشرقية و اجلنوبية الغربية

                                                
  .192حممد الطاهر العدواين ، اجلزائر يف التاريخ ، ص  _ 1

2 _ H.j.Hugot , le sahara avant le désert, p 134.  
3 _ H.Alimen,Op cit, p194.  

  .154 – 151 ليونال بالو ، املرجع السابق ،ص_   4
5 _ H.j.Hugot , le sahara avant le désert, p 135.   
6 _ H.Camps-Fabrer , La disparition de l'autruche en Afrique du  nord , pp 83,89.    



 

  

  
  

  ).تيوت( صيد النعام بالقوس و السهم :  51شكل رقم                        
  

  

  
  

  ).أحنات(  صيد النعام بكالب الصيد:  52شكل رقم                      

 H.Camps-Fabrer , La disparition de l'autruche en Afrique : املرجع               

 du  nord , pp 88, 89.                                                                                           

  
  
  



 

  .ةاحلياة اإلجتماعي: خامسـا
املواقع اليت كانت تتواجد ا اجلماعات  املنتمية  للنيولييت القفصي بالصحراء اجلزائرية أصبحت 
غري واضحة املعامل حيث بت يف العصور التارخيية أو أستغلت من جديد، فبعض املالحظات اليت 

مل ، حيث مت مجعها بتديكيلت تبني على أم كانوا على قدر كبري من التنظيم والتخصص يف الع
بني املمرات الضيقة ، أفران حلرق الفخار ، و أماكن اجللوس املختارة جمهزة مبقاعد من الطـني ،و  
جبوارها معامل لرؤوس السهام ، وبقرا موضع لتخزين املادة اخلام، وأماكن لنظم العقـود مـن   

  1.قشور بيض النعام
يعثر عليها بكثرة يف أماكنهم مع  كما أن اإلفراط يف صنع روؤس السهام و رؤوس املزاريق اليت

كان بعضها حيتاج عند رميه اىل أخصائيني يف الرمـي  فقد إختالف أنواعها و قياساا و أحجامها 
بالنبال و ليس من السهل رميبها من قبل أشخاص عاديني ، كما كانت بعضها حادة قاطعة بينما 

دف من إستعماهلا غـرض آخـر غـري    األخرى ثاقبة ، و من هذا املنطلق ال يستبعد أن يكون اهل
إا احلرب، فالشك أم خاضوا حروبا يف ما بينهم مما يعكس وجود تنظيمات إجتماعية  2الصيد

رمبا قبلية أو إحتادات ظرفية مؤقتة، دف درء هجوم األعداء للدفاع عن النفس أو حلماية أراضي 
  3.اجلماعة اليت تدر اخلريات، أو رمبا حروب ألجل املرعى

أن املساكن اليت  تقيهم قسوة املناخ حينها كانت  عبارة عـن أكـواخ و   بتديكيلت يبدو  و
 ، رمبا أحيانا من الطني بإعتبارها مواد متوفرة حينذاك،ئب  تشيد من اخلشب والقصب واجللدزرا
متوفرة حينها ، لكن األحجار مل تكن مستعملة يف بنـاء  ) البوص( القصب  كانت األخشاب وإذ 

مل يعثـر   لكن بسبب العمق الشديد لطبقة األحجار الرمليـة و  ، ليس بسبب إنعدامها و األكواخ
  4.بعني املكان سوى على ركامت حجرية رسوبية صغرية تستعمل يف صنع  بعض األدوات

إذ  فعدم إستعماهلم احلجارة يف تشييد املنازل يرجع دون شك لعدم ضرورا يف منط مساكنهم 
مبوقع أولف حيث عـاش النيوليتيـون ذوي   (واضحا الذي بدى  ملأن وجود التخصص يف الع

                                                
1 _  H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 124. 

  )الباحث .( الطلق دون أية وقاية أو مأمنهكذا يف اهلواء ميكننا القول أن جتمعات السكان هذه ال ميكن أن تكون قد أقيمت   _
2 _ Ibid, pp 116,117.  
3 _ S.Gsell ,Histoire ancienne de l'Afrique du nord , t.1, éd.Ottozeller, verlag. Osnabruk,1972, p 241.    
4_ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p125,126.   



 

على أن مفهوم التخصـص يف العمـل كـان     )التقاليد القفصية لفترة زمنية طويلة و بأعداد هائلة
  ).  52شكل رقم ( 1يفترض حتما وجود القرية مما  ومنظمةمعروفا وبدقة متناهية 

طبيعة الروابط اإلجتماعية ومـدى عمقهـا   إن مفهوم التخصص له أمهية كبرية إذ يدلنا على  
وتطورها ، رمبا أملت ذلك التعاون صناعة الفخار والدقة املتناهية يف صناعة رؤوس السهام حيث 
حتتاج اىل يد فنية مؤهلة و خمتصة، البد أن تتوفر  هلا مستلزماا احلياتية  املتنوعة عن طريق مقايضة 

غذائية وغريها كما له دور كبري يف تنظيم و تقسيم القرى هذه املنتجات الصناعية مبنتاجات أخرى 
و يف املفهوم اإلجتماعي للجماعة، فالنيوليتيون ذوي التقاليد القفصية تركوا شواهد غري ناطقة عن 

   2.تنظيمهم اإلجتماعي املتطور
قدمت لنا بعض  الرسوم الصخرية بتيوت رسوم األشخاص يف شكل زوجني يربط بينهما خط 

رمبا قصد به عالقة الزواج ومبا أن جنسهما غري مميز ، فإن أحدمها ميييز حبمله قوسا عالمـة  رفيع ، 
، بينما أحد هذه الرسوم جسدت ثالثة أشخاص يربط بينهم خط أحدهم ) الذكر( على أنه الزوج

، والثاين هي املرأة بينما الثالث أصغرحجما من سابقيه حيتمـل أن يكـون   ) الرجل( حيمل قوسا 
   3.لالطف

على هذا يكون كيان األسرة  قد عرف عندهم و التخصص يف العمل أيضا مما يـدل علـى   
  . وجود بعض األعراف حتكمهم على األقل  و تنظم سري حيام اإلجتماعية

  
  
  
  
  
  

                                                
1 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 124.  
2 _ Ibid , p 126.  
3 _ S.Gsell ,Histoire ancienne de l'Afrique du nord ,p 241.   



 

  
  
  

  

  
                     

       
  ).أونرهات( ، خمطط ملسالك حيتمل أن يكون خمطط لقرية : 53 شكل رقم                      

  .H.j.Hugot , le sahara avant le désert, P 127  : املرجع                              
  

  
            

  



 

  .املعبودات و العمارة اجلنائزية:  ادسـا س
الشك أن االنسان أي كان و حيثما كان عرب الزمان أو املكـان الخيلـو مـن املشـاعر و     

ه يف رحلته الطويلة واليت عرب عنها بأشكال خمتلفة حسب الظروف و األحاسيس الدينية اليت صاحبت
  1.البيئة احمليطة به

رمبا عبد النيوليتيون ذوي التقاليد القفصية  بالصحراء اجلزائرية احليوان ، فقد جسدت بعـض  
الرسوم شكل اإلنسان يف صورة حيوان ، مثلما هو احلال بالريشة شخص جالس بآذان أرنب و يف 

على احلـدود اجلزائريـة   (مىن عصى مقوسة ، ويوجد رسم مماثل له تقريبا يف تاليز زرهان يده الي
شخصان متقابالن أحدمها برأس ظيب وله ذيل و حيمل قوسا ورحما و اآلخر على شـكل  ) الليبية 

   2.طائر أبو منجل حيمل قوسا هو اآلخر أيضا
خصوصا وأن القوس ممسوك يف يد  افةغم بعد املسويبدو أن هناك عالقة بني الرمسني السابقني ر

احليوان تكرر، رمبا تعلق األمر بعبادة هذه احليوانات أو أن األمر له عالقة بالتقاليد الطوطمية ، إذ 
ـه يف رسم مشابه لوجد  ماك،كانت بعض الشعوب البدائية تتعلق حبيوان معني وتعتربه جدا هلا

، إذ يظهر شخصان متقابالن هلما رؤوس كهف من صنع اآلنسان بالقرب من كرومباليةتونس ب
  3.أيائل

و جسدت بعض املدقات شكل احليوان أيضا  مثل محل تامنتيت بتوات ومعبـودات تابلبالـة   
و هي غري مزودة باملخارج الطبيعية املوجودة يف الـرأس  مـن آذان و   ( البيضاوية الشكل 4التسعة

صوبة خاصة و أا تنتهي بقضـيب يشـبه   ، و غري مستبعد أن تكون هلا  عالقة باخل)أعني و فم 
  ). 54 ، 53األشكال ( ،5حشفة ذكر الرجل

   6كما رمست الكباش القرناء  اليت حتمل فوق رأسها قرصا مستديرا يف كول الزناقة بالفجيج

                                                
1 _ J.Cauvin,L'apparition des premiéres divinités , la recherche ,mensuel,n°194, paris , décembre,1987, p p 1472 
-1475.  
2 _ S.Gsell ,Histoire ancienne de l'Afrique du nord ,p 247.  
3 _ Ibid, p248.   
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  .كبش تامنتيت  : 54م شكل رق                                

             
  .إحدى معبودات تبلبالة الثمانية : 55 قمشكل ر                       

  160،162اجلزائر يف ما قبل التاريخ ، ص ص  ليونال بالو ،  :املرجع            



 

    

  
              

  .متليس مزود بتابوت دفن حجري عثر على مثيله بعني الصفراء:  56شكل رقم                   

   

  
  

  ).أوالد جالل ببسكرة( قاعدة إسطوانية عثر على منوذج له بعني حلمارة  بازيناس ذو : 57 شكل رقم         

  .24،30 حممد الصغري غامن ، معامل التواجد الفنيقي البوين يف اجلزائر ، ص ص  :املرجع             



 

عرفـت   1حيث  يعلو القرص جناحان  جيسمان األفعى ، و على  هذا  قد تكون عبادة  الشمس 
فقد أرجع ( ، قبل األلف األوىل قبل امليالد ،) من بشار اىل عني الصفراء(للجزائر  باجلنوب  الغريب

  2).غزيل هذه الرسوم اىل ما بني القرن السادس عشر و القرن الثاين عشر قبل امليالد.س
رسم  بوادي الـتل جنوب غرب بسكرة عبارة عن مشهد تعبدي حقيقي إذ يصـور أنـاس   

اة ، أما العلوية فمرفوعة يف وضعية توسل ويتعلق األمـر بطقـس   جالسني أطرافهم  السفلية منح
  3.تعبدي

أما البناء اجلنائزي فمثلته بناءات خمروطية تضم تابوت دفن حجري يف كل من عني الصـفراء  
ذات قواعد إسطوانية بعني الصفراء وعـني  ) بازيناس( وعني كرمان ببوسعادة ، وقبور مستديرة 

  ). 56، 55األشكال ( 4 حلمارة بأوالد جالل بسكرة
دلت  بقايا بعض املعامل اجلنائزية املنتشرة عرب هذه الصحراء الشاسعة اىل جانب بعض الرسـوم   
النادرة هلذا النيولييت بالصحراء ، على أن النيولتيني ذوي التقاليد القفصية بالصحراء اجلزائرية قـد  

جسدت عبادة احليـوان و عبـادة    تركوا ورائهم معامل دفن حجرية ، اىل جانب متاثيل حجرية 
  ).أشكال حيوانية ، عضو الذكورة ( اخلصوبة 

  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .يف طيبة بقرون معكوفة عليها  قرص االشمس  متلتفة حوله  األفعى يف صورة كبشهلما عالقة بعبادة اإلله آمون املصري اسم  رمبا _   1

2 _ S.Gsell ,Histoire ancienne de l'Afrique du nord, p 250 – 253.   
3 _ Ibid, p 254 – 256.  
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  .الفــــن: سابعـا
خالل اآلف السنني وجدت الشعوب اليت سكنت مناطق مشال إفريقيا السـاحلية والتليـة و   
الصحراوية يف بيض النعام مادة خام صاحلة إلجناز بعض األدوات الضرورية فبعـد إسـتهالكهم   

وى البيضة تستعمل يف إجناز بعض األدوات الضرورية  كقارورة يف حالة وضـع الثقـب دون   حمت
إنكسار البيضة، أماحالة اإلنكسار اجلزئي فتستخدم كإناء، أما احلطام املتبقي يف مجبـع احلـاالت   
فيستخدم يف صنع حبات نظم العقود ، يف حني إستمر إستعمال بعض هذه األشكال خالل فتـرة  

  1.يخ ، وحىت الفترة التارخيية بني القرطاجيني و الليبنيفجر التار
و رغم أنه الينبغي إسقاط الفقر املالحظ يف زينة الفخار بـمواقع النيولييت ذو التقاليد  القفصية 
وخلوه من اللمسات اجلمالية الفنية ، إال أم عرفوا النقش على بيض النعام أحيانا بلمسات فنيـة  

دسية ، بإمكاننا أن نسميها اخلطوط القفصية لتحديدها أحيانـا تكـون   مستهلكة ذات أشكال هن
  2.خطوط متوازية مرتبة ومنظمة يف قطاعات متقاربة وبإشراقات خمتلفة

احلقيقة بإمكاننا التحدث عن حضارة كاملة لبيض النعام بالنسبة للصحراء اجلزائرية الشـمالية  
وش التجميلية و إن بقي يف الكثري من األحيان خاصة اجلانب الفين إذ إحتوت على الزخارف و النق

حمتفظ مبميزات الزخرفة القفصية العليا،كإستخدام الزخارف املستقيمة إذ يبـدو هـذا اإلرتبـاط    
واضحا يف زخارف منطقة وادي سوف بصفة خاصة حيث اخلطوط األهدابية املقوسة و املشـطية  

  3). 57الشـكل رقم ( األهدابية تعرب عن ذلك بكل وضوح 
إن تزيني قشور بيض النعام على عالقة وطيدة باحلضارة القفصية ،وخاصة إمتدادها املتمثل يف 

، حيث وجدت آثـار هـذه   )  58الشكل رقم ( النيولييت القفصي السيما يف شطره الصحراوي 
  رقـان ، أولف،  tarentule3 (4(  3القشور املزينة يف كل العرق الغريب الكبري ، احلنش ، ترونتيل

   

                                                
1 _ H.Camps-Fabrer , La disparition de l'autruche en Afrique du  nord , pp54-58.                                                       
2 _ H.j.Hugot ,le sahara avant le désert, p 119.  

اجلزائر،  األثرية،سنة الزخرفة والنحت على قشور بيض النعام ، جملة الدراسات  13000دراجي عبد القادر، املظاهر الفنية يف املغرب منذ _   3
  .14، 6، ص ص 1992حولية معهد اآلثار جبامعة اجلزائر، العدد الثاين، 

 )الباحث(  .كلم جنوب تبلبالة، بعرق إيقدي120، تقع على بعد  3ترونتيل_   4



 

           
  .بيض النعام مات الوادي يف النقش على قشورسـ :  58شكل رقم                    

  

  الصحراء اجلزائرية الشرقيةـالنقش على قشور بيض النعام ب الرسم و : 59شكل رقم           
  .إجيلي) 23(ثرية ، زاوية  )22،24،25( حاسي مسعود ، ) 21-16( عني أمناس ، ) 15-6(تقرت ، ) 1-5(        

  H.Camps-Fabrer ,Matière et art mobilier, p 378, 381 :املرجع                   



 

     

             
  .)3ترونتيل ( رسوم على قشور بيض النعام من الصحراء اجلزائرية الغربية  : 60شكل رقم             

  ) رؤوس ظباء من أنواع خمتلفة(13-12-11-10رقم  ، القطع)رأس خرتير(  9القطعة رقم             
  ).ردف نعام( 16، رقم) مؤخرة ثور(  15، رقم ) أرجل ثور( 14رقم             

  .H.Camps-Fabrer , Matière et art mobilier, p 386 :املرجع                      
       



 

دي ريغ ، أوالد مية و قاسـي  ، الزاوية الكحلة ، وادي سوف ، وا) تادمايت( عني إسوقي  
  1.الطويل، الساورة

غالبية القطع مزينة من اخلارج ، بأشكال هندسية مجيلة خطوط متنوعـة كـاخلطوط املشـطية    
  2.واألهدابية  وزخارف مكثفة منها الزخرفة املقوسة وزخارف التنقيط

اء الشاسـعة اال و  و ضمن تزيني القشور جند تقليد نيولييت قفصي آخر مبعثر يف هذه الصحر      
بعـرق  )  tarentule3(  3هو رسم احليوان عليها، فقد عثر بالصحراء اجلزائرية  يف موقع ترونتيل

، بينما أكتشف ) 60 ،59 األشكال رقم( إيقدي، على قشور حتمل رسوم خنازير وظباء وغزالن 
  3.بورقلة صدفة كاملة لبيضة نعام ، حتمل  رسم حيوانني  مها ظيب  و بقرة

ا عن زخرفة األقداح ، النيـاط ، األقراص فتختلف زخرفة هذه األدوات نوعـا مـا عـن    أم
زخارف القطع الناجتة عن البيضة الكاملة ، فاملساحات هنا صغرية أثرت عن تنظيم الزخـارف و  
هلذا لوحظ كثرة النقوش أو احلزوز املوزعة بإنتظام على حافة القرص أو النوط وقد مت التعرف على 

   4).منطقة مزاب( ناصر باخلصوص يف مناطق تبلبالة ، فم سعيدة ، وديبديدي هذه الع
  5ميكننا القول أن الزخرفة والرسم عل قشور بيض النعام ليست باألمر السهل لطبيعة املادة اخلام

إال أن النيوليتني الصحراويني ذوي التقاليد القفصية  مبوهبتهم الفطرية إستطاعوا إتقان هذا الفـن  
  . ع اخلالد و برعوا فيهالرائ

  
  
  
  
  

                                                
1 _  H.Camps-Fabrer ,Matière et art mobilier, pp 515, 516.  
2 _ H.Camps-Fabrer , La disparition de l'autruche en Afrique du  nord , pp 64-69.  
3 _ H.Camps-Fabrer, Matière et art mobilier, p 516.  
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  .مقارنة بني مظاهر النيولييت بالصحراء اجلزائرية :ثامـنا

  
  إختالف  تشابه  النيولييت ذو التقاليد القفصية              النيولييت ذو التقاليد السودانية             /     

املوقـع و  
  اإلمتداد

نطـاق  (إنتشر بالصحراء اجلنوبيـة الشـرقية    -
، بني اية األلف السابعة و األلف ) اهلقار الطاسيلي

  .األوىل قبل امليالد

كل الصحراء اجلزائرية ماعدا الركن اجلنويب الشـرقي   -
الذي غطى قسم صغري من مشاله ، بني ايـة األلـف   

  . السادسة و األلف الثانية قبل امليالد

    +  

    +   يات الزراعةبدا -                  شبه زراعـة  -             الزراعة
 الصحراءبأقصى ال أثر للرعي ماعدا يف نطاق ضيق  -   ةـحضارة رعوية راقي -      الرعي

  .اجلزائرية  الغربية
    +  

صناعة حجرية رديئة بسبب صـعوبة تشـكل    -  الصناعة
  .احلجارة الربكانية ، قابلتها صناعة فخارية جيدة

صناعة حجرية جيدة ، فخار قليل وخشـن بسـبب    -
  .ور بيض النعام و منافسته لهحض

    +  

و  الصيد
  القنص

      +    .متت ممارستهما -                 .متت ممارستهما على نطاق واسع ودائم -

احليــاة 
  اإلجتماعية

  -   -   الصورة اإلجتماعية غري جلية بوضوح -  الصورة اإلجتماعية غري جلية بوضوح -     

املعبودات 
و 

الطقوس 
  اجلنائزية

  .                           عبادة معبودات بعينها  -

  .إميان حبياة أخرى -

  .طقوس جنائزية متميزة -

  .                                         وجود معبودات -

  .أضرحة جنائزية -
 +      

  +      . الرسم و النقش على أصداف بيض النعام -  رسوم صخرية -         الفـن 

       أصالة أم
  تأثري

  +      .أصيل باملنطقة -                   .تأثري سوداين  -          

  
  

  



 

  :  خامتـــــــة
 1000مل تكن الصحراء عما هي عليه اليوم من جفاف وجدب وكآبة فقد  عرفت قبل سـنة  

ا احلالية و حيوانات إستوائية قبل امليالد ، مناخا رطبا ممطرا اىل حد ما ، و نباتا كثيفا شبيه بالسافان
  .متنوعة و كثرية

فترة متميزة من النواحي اإلقتصادية و اإلجتماعية والفكرية إذ يعترب العصر احلجري احلديث   
عرفت البشرية خالله تطورات عميقة وجوهرية يف جماالت حياا املختلفة ، حىت حق له أن يعرف 

ته شعوب خمتلفة بإعتباره مقدمـة متهيديـة وضـرورية    بعصر الثورة اإلنتاجية الكربى، ولقد عرف
  .لدخول الفترة التارخيية فيما بعد

لقد مرت الصحراء اجلزائرية مثل غريها من مناطق العامل العديدة بفترة نيوليتية خالل مراحـل  
تطورها احلضاري يف عصور ما قبل التاريخ ، إذ تفاعل اإلنسان النيولييت الصحراوي مـع البيئـة   

  :اوية الشاسعة احمليطة به من خالل منوذجني مها الصحر
  ) . السوداين -الصحراوي(النيولييت ذو التقاليد السودانية  -
  .النيولييت ذو التقاليد القفصية  -
  :ومن خالل البحث و الدراسة  متكنا من اخلروج باإلستنتاجات التالية  
ك مما جعل  الكثري من خبايا هذا العصر قلة احلفريات اليت أجريت باملنطقة، مث توقفها بعد ذل -

  .وغريه من عصور ما قبل التاريخ  مطمورة بالصحراء اجلزائرية
تبقى الزراعة النيوليتية بالصحراء اجلزائرية فرضية أكثر منها إثباتا تارخييا علميا لغياب أدلـة   -

بسبب الطبيعـة   مادية واضحة على رأسها غياب حبوب غبار الطلع ، و بذور احلبوب املتكربنة،
احلمضية للتربة الصحراوية اليت عملت على إندثارها، أما إستئناس احليوان فشواهده واضـحة اىل  
احلد الذي أصبح فيه منطا معيشيا ألقوام بشرية كاملة، جتلى ذلك بوضوح أكثـر  يف احلضـارة   

  .الرعوية للبقارة
تقريبا كافة األدوات اليت تتطلبها وفرة الصناعة احلجرية عدديا و غناها وتنوعها ، إذ مشلت  -

شؤون حياة اإلنسان النيولييت بالصحراء اجلزائرية، الذي  مد يده أيضا للعظم و العاج و األحجار 



 

الكرمية و صنع الفخار و تفنن يف إستخدامه، اىل جانب بيض النعام الذي حضي مبكانـة خاصـة   
  . لديه، خاصة يف حاالت غياب الفخار

د و القنص لوفرة الطرائد الربية و األمساك يف املياه احللوة ، وإسـتمر يف  و مارس  نشاط الصي
ذلك النشاط املكمل رغم دخوله عصر  اإلنتاجية ، أما التنظيم اإلجتماعي فجسده التخصـص يف  

  .العمل و ما جنم عنه من مقايضة املنتجات
الشـمس ،   قـرص ( دلت طرق الدفن و بعض الرسوم الصخرية  على وجود معتقدات دينية 

  ).وجود أواين ا الطعام على فم امليت( و رمبا إميان بالعامل اآلخر ) عبادة حيوانات نفعية
أما الفن فهو ثابت بني عوادي الدهر ومتميزا بلمساته ومتنوعا بني الرسوم الصخرية و تـزيني  

  .يمقشور و أصداف بيض النعام والرسم عليها ، وهو  فن خليق  باإلحترام وجدير بالتعظ
تبدو العالقات احلضارية بني بالد املغرب والشرق قائمة منذ عصور ما قبل التاريخ ، وخري ما 
مثل ذلك التواصل إبان فترة العصر احلجري احلديث بالصحراء  عموما النيولييت الصـحراوي ذو  

اجلزائـر،  التقاليد السودانية، يف إشارة للعالقات احلضارية بني ما يعرف اليوم بالسودان و صحراء 
  .بينما الكثري من مشاهد الرسوم الصخرية خاصة الدينية منها جسمت التأثري و التأثر املصري

م كانت الصحراء قد إختذت شكلها احلايل تقريبا ، مما عرقـل  .ق 1000يبدو أنه حبلول سنة 
إلنـدثار ،  إستمرارية و تواصل هذه النهضة احلضارية  النيوليتية بالصحراء فكان مآهلا يف األخري ا

  .ولوال ذلك لكانت ستتطور و تعرف حضارة راقية على منوال جارا املصرية
  
  
  
  
  
  

  



 

  ببلیوغرافــــــیــا البحــــــــث                                     
  
  باللغـة العربيــة: أوال

  :املصادر/ 1
ندلس ، مقتبس من كتابه نزهة ، القارة اإلفريقية وجزيرة األ) أبو عبد اهللا الشريف(اإلدريسي _  1

  .1983املشتاق ، حتقيق وتقدمي وتعليق، إمساعيل العريب، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية، 
، دلس، حتقيق عبداهللا أنيس الطباع،بريوت، فتوح إفريقية و األن)عبد الرمحان(بن عبد احلكم ـ  2

   .1964 دار الكتاب اللبناين،
، 1جفرنسية، حممد حجي و حممد األخضر ،إفريقيا ،ترمجه عن ال، وصف )حسن(الوزان  _ 3

  .1983 دار الغرب اإلسالمي، بريوت،
ب ـدار الكتـريوت،، حتقيق حممد أمني الضناوي، ب، البلدان)بن إسحاق أمحد( ـ اليعقويب 4

  .2002 العلمية،
  :ـع ـاملراجــ/ 2
  :ــــبالكتـ/ أ

لتاريخ يف اجلزائر، ترمجة ، حممد البشري شنييت و رشيد ، متهيد حول ما قبل ا) ك.(إبراهيمي _  5
  .1982بوريبة ، اجلزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

، دراسات يف تاريخ مصر اإلقتصادي ، القاهرة ، الس العلى للثقافة ، ) رشاد موسى(أمحد _  6
1998.  

  .ة ماذا أعرف، املنشورات العربية، ترمجة خليل اجلر ، سلسلأرامبور كميل، نشأة البشرية ـ 7
، عني مليلة، دار اهلدى ، اريخ ، ترمجة ، حممد الصغري غامن، اجلزائر يف ماقبل الت) ليونال(بالو _  8

2005.  
، تارخ العراق القدمي، بغداد،شركة 1، مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية ،ج)طه(باقر _   9

  .1955، 2التجارة والطباعة احملدودة، ط
  .1995، اهلقار أجماد وأجناد ، اجلزائر،  املتحف الوطين للمجاهد ، ) عبد السالم(بوشارب _ 10
، إنتصار احلضارة تاريخ الشرق األدىن القدمي،ترمجة، أمحد فخري، ) جيمس هنري(برستد _  11

  .القاهرة، مكتبة األجنلو مصرية،دون تاريخ



 

، أقدم  العصور حىت الفتح اإلسالمي القدمي من ، التاريخ اللييبعبد اللطيفـ  الربغوثي حممد  12
  .1971معة الليبية، الطبعة األوىل منشورات اجلا

،اجلغرافية الطبيعية لصحاري العامل العريب ، اإلسكندرية ، منشأة ) حسنني جودة (جودة ـ  13
  . 3،ط1984املعارف ، 

قليمية ، اإلسكندرية ، املكتب ، العامل العريب دراسة يف اجلغرافية اإل)حسنني جودة (جودة _  14
  .1998اجلامعي احلديث، 

و علي أمحد هارون ، جغرافية الدول اإلسالمية ، اإلسكندرية ، ) حسنني جودة (جودة _  15
  .1999منشأة املعارف ، 

، جغرافية املغرب العريب ، اإلسكندرية ، مؤسسة شباب )يسري عبد الرزاق(اجلوهري _   16
  .2001اجلامعة ،

، مشال إفريقيا دراسة يف اجلغرافية التارخيية، األسكندرية ، ) يسري عبد القادر(اجلوهري  _ 17
  .1970دار اجلامعات املصرية ،

، القاهرة، ) إفريقيا وأستراليا ( ، 2وآخرون، جغرافية العامل، ج) مجال الدين(الديناصوري _  18
  .املكتبة األجنلومصرية، بدون تاريخ

، يسري عبد على العصر احلجري احلديث ، ترمجة، أضواء  ).ل (ووىل و)  ج. (هاوكس _  19
  . 1967القادر اجلوهري ، بريوت ،مكتبة اجلامعة العربية ، 

، تاريخ إفريقيا ) الفصل الثالث والعشرون (، الصحراء فيما قبل التاريخ ، )ج.هـ (هوغو _  20
  .  1980العام ، الداألول، جني أفريك ، اليونسكو ،

، اإلسكندرية ، منشأة )جغرافية تارخيية (، مصر والعامل القدمي )عبد الفتاح حممد(وهيبة _  21
  .1975املعارف ، 

القاهرة، مكتبةالنهضة .، موجز تاريخ العامل ، ترمجة عبد العزيز جاويد)ج.هـ (ويلز _  22
  .املصرية ، بدون تاريخ

، دمشق ، مطبعة )يعية ،بشرية ، إقتصادية طب(، جغرافية اجلزائر )عبد القادر علي(حليمي _   23
  .2، ط1968اإلنشاء ،



 

النباتات الصحراوية الشائعة يف منطقة ( ، املوسوعة النباتية ملنطقة سوف  )يوسف( حليس ـ  24
الوليد ، مطبعة ، مراجعة و تقدمي الدكتور السنوسي حممد مراد ، الوادي ، ) العرق الشرقي الكبري 

2007.  
رمجة موسى ديب ، تثورة الرموز يف العصر النيولييت ، األلوهية و الزراعة)ك جا(كوفان ـ  25

  . 1999اخلوري، دمشق، منشورات وزارة الثقافة،
   .1990موفم للنشر ، ) األنيس( ، اجلزائر ،2، شجرة احلضارة ، ج) رالف(لنتون _  26
، سان حىت ظهور املدنيات، تاريخ اإلن)أبو بكر يوسف(و شليب ) أسامة عبد الرمحان(ـ النور  27

  .ELGA ،1995مالطا، منشورات
 ، العصور القدمية ،بريوت ، دار النهضة العربية ، 1، املغرب الكبري ، ج) رشيد(وري الناض_  28

1981.  
   .1999، ما قبل التاريخ ، اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، ) حممد(سحنوين _  29
رق بني التغري والثبات ،اجلزائر  ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، ، بدو الطوا) حممد(السويدي _  30

1986.  
، الدهور احلجرية القدمية يف مصر والعراق وسوريا ،األسكندرية ، ) حممد علي(سعد اهللا _  31

  .2002دار املعرفة اجلامعية ،
، اجلزائر ، )اريخ اجلزائر منذ نشأة الت( ،  1، ج، اجلزائر يف التاريخ) مد الطاهرحم(العدواين _  32

  .1984املؤسسة الوطنية للكتاب، 
، احلروب و األسلحة يف عصر ما قبل التاريخ و فجر التاريخ  اىل ) حممد الطاهر (العدواين _  33

  .1985م، اجلزائر، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، .ق1000
، تعليق ،اجليالين بن ، الصروف يف تاريخ الصحراء وسوف) إبراهيم بن الساسي(العوامر _  34

  .1977إبراهيم العوامر، تونس، الدار التونسية للنشر والشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 
، الصحراء الكربى وشواطئها ، اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، ) إمساعيل(العريب  _ 35

1983.   
ة ، دار املعارف مبصر ، ، فنون الشرق األوسط القدمي ، القاهر) نعمت إمساعيل(عالم  _ 36

1969.  
  .1983،، بنو اإلنسان،ترمجة ،زهري الكرمي، الكويت،عامل املعرفة)بيتر (فارب _  37



 

، الفن الصخري يف مشال إفريقيا ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات )عبد الصادوق (صاحل  _ 38
  .اجلامعية

قاهرة  ، دار النهضة العربية ، ، دراسات يف اجلغرافية البشرية ، ال)فؤاد حممد (الصقار _  39
  1ط،1965

ية العامل اإلسالمي ، ، جغراف)زين الدين(و عبد املقصود ) صالح الدين علي(الشامي  _ 40
  . 2، ط1982 ، منشأة املعارف ،اإلسكندرية

، الفن املصري القدمي ، منذ أقدم عصوره اىل اية الدولة القدمية ، ) حممد أنور (شكري _  41
  . 1965ار املصرية للتأليف الترمجة ، مصر ، الد

، ، مالمح املغرب العريب، اإلسكندرية )حممد حممود(و الصياد ) حممد عبد املنعم(الشرقاوي _  42
  .1959منشأة املعارف ، 

  .2003معامل التواجد الفنيقي البوين يف اجلزائر، عني مليلة ،دار اهلدى،،)حممد الصغري (غامن _  43
مواقع وحضارات ما قبل التاريخ يف بالد املغرب القدمي ، عني مليلة ، ،)الصغريحممد (غامن _  44

  .2003دار اهلدى، 
، أديان ماقبل التاريخ، ترمجة ، سعاد حرب، بريوت، املؤسسة ) أندريه لوروا(غوران _  45

  . 3،ط 2005للدراسات والنشر و التوزيع، اجلامعية
، ترمجة ، خريي محاد ، بريوت ، املكتب التجاري ،  الصحراء الكربى ) جورج(غريستر _   46

  .1961للطباعة و التوزيع و النشر ،
  :الدوريات/ ب
سنة الزخرفة والنحت على  13000، املظاهر الفنية يف املغرب منذ )عبد القادر(دراجي _  47

، العدد قشور بيض النعام ، جملة الدراسات األثرية، اجلزائر، حولية معهد اآلثار جبامعة اجلزائر
  .1992الثاين، 

، أصول الزراعة والرعي ، جملة سبأ ، جملة تارخيية حولية، عدن ، كلية التربية ) تقي(الدباغ _  48
  .2000واآلداب ، العدد التاسع ،

، الصالت القدمية بني أوربا والبالد العربية اإلفريقية، جملة املؤرخ )حسن بكر (الشريف _  49
  .2001ملؤرخني العرب، العددالتاسع، الد األول، مارس العريب، القاهرة، إحتاد ا



 

القدمي ، جملة  يف بالد املغربالباكرة لنشأة الزراعة و تطورها ، املالمح ) حممد الصغري(غامن _  50
  . 2002، جوان 17، العدد العلوم اإلنسانية، قسنطينة

من ( قدمي  ث يف بالد املغرب ال، املالمح الفكرية للعصر احلجري احلدي) حممد الصغري( غامن_  51
  .1997، 8، جامعة قسنطينة ، العدد ة، جملة العلوم اإلنساني)خالل الرسوم الصخرية 

  

  :الرسائل اجلامعية / ج
رسالة املراحل، فع ، التقنية،، فن الرسوم الصخرية يف اجلزائر بني الدا)حممد الصاحل (بوعناقة _  52

ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، كل عبد العزيز بن حلرش، إشراف ،ماجستري يف التاريخ القدمي
  ).مل تطبع بعد( .2001، جامعة قسنطينة

  :دوائر املعارفالقواميس و / 3
  .1997، دار صادر، ، لسان العرب، الد الرابع ، بريوت)أبو الفضل (إبن منظور _  53
  .2003 دار اآلداب، ،بريوت عريب،  –قاموس فرنسي ، ، املنهل )أدريس(ـ سهيل  54
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 ملخص                                       
  

 ي العامل قاطبة و ما الصحراء اجلزائرية إال قسم شاسـع الصحراء الكربى إحدى أكرب صحار
اجليولوجية اليت تغريت عرب الدهور مما إنعكس بدوره علـى الكائنـات     منها له مميزاته اجلغرافية و

احلية من حيوان و نبات، إذ حتكمت هذه الظروف يف بقائها وفنائها تبعا للشروط الطبيعية املتوفرة 
  .وقتها

 لتاريخ نظرا للتحوالت اجلذريـة الـيت  قبل ا ري احلديث من أهم عصور مايعترب العصر احلج
حدثت به مما أدى اىل حدوث تغيريات جذرية قلبت أسس حياة اإلنسان البدائي ، و لقد مـرت  

  .الصحراء اجلزائرية مثلها مثل معظم أقطار العامل قاطبة ، ذا العصر وعرفت بذلك تغريات عميقة
النشاطات احلياتية للنيوليتيني ، واضحة جسدا اآلثار املادية من بقايـا   إن الشواهد الدالة على

الكسر الفخارية و رؤوس السهام ، و قشور بيض النعام ، وعظام احليوانات املصطادة ، أو األليفة 
ن  صورت خمتلف شـؤو ت االآلف من الرسوم الصخرية، اليتعلى حد السواء ، ناهيك عن عشرا

  :لفنية منها، ولقد جتسد ذلك بوضوح من خالل منوذجني حضاريني هامني مها احلياة مبا يف ذلك ا
  .النيولييت ذو التقاليد السودانية -
  .النيولييت ذو التقاليد القفصية  -

لقد أردت من خالل دراسيت هلذا املوضوع لفت إنتباه  الباحثني  اىل تاريخ الصحراء الكـربى  
، بإعتباره سلسلة هامة من حلقات تـاريخ  عنه الغبارعامة و اجلزائرية منها بصفة خاصة ، لنفض 

  .وطننا احلبيب

  
  
  

  
  

   



 

Résumé  

      Le grand Sahara est l’un de  plus immense désert au monde, il s’étale sur une 

grande superficie de notre planète.                                                                           

       Le Sahara algérien n’est qu’une partie de ce vaste désert. Il occupe une 

place importante par ses caractéristiques géographiques et géologiques, qui ont 

beaucoup changé à travers les siècles Ce qui a provoqué un grand changement 

au niveau de la matière organique présente. Ce changement a aussi influencé la 

vie de flor et de faune .                                                                                             

       L’ère néolithique occupe une place importante dans la préhistoire vu les 

changements radicaux qui l’ont frappé, ce qui a complètement changé les 

principes de vie primitive.                                                                                        

       Cette ère, qui a marqué le Sahara algérien, a entraîné des changements 

profonds dans cette partie saharienne de la planète.                                                 

        Les preuves qui montrent les différentes activités de l’homme pendant cette 

ère sont multiples ;  les restes de récipients de poterie, les flèches, les épluches 

des œufs d’autruche, les os des animaux attrapés ou de compagnie, et les 

dizaines de milliers de dessins trouvés sur les rochers ; ces dessins qui 

représentent la diversité de la vie primitive, y compris le côté esthétique de cette 

vie.                                                                                                                            

      Cette activité est représentée par deux types civilisationnels :                           

       _ Le Néolithique de tradition soudanienne.                                                       

       _ Le Néolithique de tradition capsienne.                                                           

       Cette étude s’inscrit dans une perspective de recherche fort importante et 

riche. La diversité du Sahara algérien m’a poussé à traiter cette question. En la 

traitant, je voudrais amener plus d’éclairage sur l’histoire de cette région de 

notre chère patrie.                                                                                                     

 



 

 

 

Abstract 
  
 
 The Algerian desert is a part of the Sahara, the largest desert in 
the world. It has its own geographical and geological characteristics, 
which had been changed through ages and influenced life (fauna and 
flora) to the fact that these changes were the cause of their survival or 
their extinction. 
 
 The Neolithic is the most important era in Prehistory because of 
the deep changes that occurred on the primitive man's life. In the 
Algerian desert many discoveries show these transformations clearly 
through: remains of potteries, arrowheads, ostrich eggshells, bones of 
hunted animals or pets. Besides, thousands of rock paintings that 
describe the daily life occupations of the Neolithic man even art. 
These vestiges belong to two main models: 
 

- The Sudanese aspect Neolithic era. 
- The Capsian aspect Neolithic era. 
 

Finally, through this modest study, I wanted to focus on the 
importance of the History of the Sahara especially the Algerian desert 
for further studies. 

 

 

  
 



  ملخص مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ القدمي
  .تاريخ احلضارات القدمية: ختصص 
  .الصحراء اجلزائرية خالل العصر احلجري احلديث: بعنوان

  .جرايه حممد رشدي: تقدمي الطالب 
  .عبد العزيز بن حلرش: إشراف األستاذ الدكتور

منها لـه   ة و ما الصحراء اجلزائرية إال قسم شاسعالصحراء الكربى إحدى أكرب صحاري العامل قاطب
اجليولوجية اليت تغريت عرب الدهور مما إنعكس بدوره على الكائنات  احلية من حيوان  مميزاته اجلغرافية و

  .و نبات، إذ حتكمت هذه الظروف يف بقائها وفنائها تبعا للشروط الطبيعية املتوفرة وقتها
 حدثت به لتاريخ نظرا للتحوالت اجلذرية اليتقبل ا أهم عصور مايعترب العصر احلجري احلديث من 

مما أدى اىل حدوث تغيريات جذرية قلبت أسس حياة اإلنسان البدائي ، و لقد مرت الصحراء اجلزائرية 
  .مثلها مثل معظم أقطار العامل قاطبة ، ذا العصر وعرفت بذلك تغريات عميقة

ياتية للنيوليتيني ، واضحة جسدا اآلثار املادية من بقايا الكسر إن الشواهد الدالة على النشاطات احل
الفخارية و رؤوس السهام ، و قشور بيض النعام ، وعظام احليوانات املصطادة ، أو األليفة علـى حـد   

ن احلياة مبا يف ذلك  صورت خمتلف شؤوت االآلف من الرسوم الصخرية، اليتالسواء ، ناهيك عن عشرا
  :لقد جتسد ذلك بوضوح من خالل منوذجني حضاريني هامني مها الفنية منها، و

  .النيولييت ذو التقاليد السودانية -
  .النيولييت ذو التقاليد القفصية  -

لقد أردت من خالل دراسيت هلذا املوضوع لفت إنتباه  الباحثني  اىل تاريخ الصحراء الكربى عامة و 
  .إعتباره سلسلة هامة من حلقات تاريخ وطننا احلبيب، بعنه اجلزائرية منها بصفة خاصة ، لنفض الغبار
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  Le grand Sahara est l’un de  plus immense désert au monde, il s’étale sur une grande 

superficie de notre planète.                                                                                                

       Le Sahara algérien n’est qu’une partie de ce vaste désert. Il occupe une place 

importante par ses caractéristiques géographiques et géologiques, qui ont beaucoup 

changé à travers les siècles Ce qui a provoqué un grand changement au niveau de la 

matière organique présente. Ce changement a aussi influencé la vie de flor et de faune   

       L’ère néolithique occupe une place importante dans la préhistoire vu les 

changements radicaux qui l’ont frappé, ce qui a complètement changé les principes 

de vie primitive.                                                                                                                

       Cette ère, qui a marqué le Sahara algérien, a entraîné des changements profonds 

dans cette partie saharienne de la planète.                                                                         

        Les preuves qui montrent les différentes activités de l’homme pendant cette ère 

sont multiples ;  les restes de récipients de poterie, les flèches, les épluches des œufs 

d’autruche, les os des animaux attrapés ou de compagnie, et les dizaines de milliers 

de dessins trouvés sur les rochers ; ces dessins qui représentent la diversité de la vie 

primitive, y compris le côté esthétique de cette vie.                     .                                    

      Cette activité est représentée par deux types civilisationnels :                                  

       _ Le Néolithique de tradition soudanienne.                                                       

       _ Le Néolithique de tradition capsienne.                                                           

       Cette étude s’inscrit dans une perspective de recherche fort importante et riche. 

La diversité du Sahara algérien m’a poussé à traiter cette question. En la traitant, je 

voudrais amener plus d’éclairage sur l’histoire de cette région de notre chère patrie.    
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 The Algerian desert is a part of the Sahara, the largest desert in the 
world. It has its own geographical and geological characteristics, which 
had been changed through ages and influenced life (fauna and flora) to the 
fact that these changes were the cause of their survival or their extinction. 
 
 The Neolithic is the most important era in Prehistory because of the 
deep changes that occurred on the primitive man's life. In the Algerian 
desert many discoveries show these transformations clearly through: 
remains of potteries, arrowheads, ostrich eggshells, bones of hunted 
animals or pets. Besides, thousands of rock paintings that describe the 
daily life occupations of the Neolithic man even art. These vestiges belong 
to two main models: 
 

- The Sudanese aspect Neolithic era. 
- The Capsian aspect Neolithic era. 
 

Finally, through this modest study, I wanted to focus on the importance of 
the History of the Sahara especially the Algerian desert for further studies. 

  


