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 ػٍٍ ثشيألاو س  فً انًٕقغ  492و س ٔ .19نىإجزاسة حؼٕد  ػالياث ٔ حجشٌت دٔاثأ كخشافإ

 :( انزي صٕف ٌؼهٍ ػُّ فً يقالصطٍف انزسقاء، انقهخت انحُش، ػٍٍ) بٕششٌط

 ػٍٍ بًٕقغو س  492و س ٔ  .19ب سخجأ قطغ ثاسآححًم  ػظًٍت يضخحثاثٔ  حجشٌت دٔاثأ"بقاٌا 

 "انجزائش  بٕششٌط،

 ششق خٕقٍجبصا  12َٕفًبش ػهى انضاػت  .4ٌٕو  ػُّ ػالٌإلايٕضٕع ححج انحظش حخى ٌخى  انًقال

 " science"يشٌكٍت ألا انًخًٍزة انؼانًٍت انًجهت فً انجزائش بخٕقٍج يضاءا انثايُت انًخحذة، انٕالٌاث

 ب١بْ صحفٟ                         

 

شطاف اٌبطٚفضٛض ِحّس إفط٠م١ب، ححج إلسَ حؼ١ّط بشطٞ فٟ شّبي أطبض ِشطٚع اٌبحذ حٛي إفٟ 

ٚاٌخبض٠د ٔضبْ إلا ػٍُِب لبً اٌخبض٠د ٚ ػصٛض فٍٟبحٛد اٌٛطٕٟ ٌّطوز اٌ ِٓصحٕٟٛٔ، ٚ ببحز١ٓ 

(CNRPAH) ٚلط٠ف١ذ  جبِؼت ِٓ صبب١ٔب ببٌخٕض١ك ِغ ببحز١ٓئٔضبْ باٌّطوز اٌٛطٕٟ ٌٍبحذ فٟ حطٛض اإل

صبب١ٔب، ٚاٌّخحف اٌٛطٕٟ ئ( ب IPHESجخّبػٟ )ٔضب١ٔت ٚ اٌخطٛض اإلاإلوٌٛٛج١ب إاٌبب١ٌٛٚ ِؼٙس صخطا١ٌب أب

ٚ اٌّخحف اٌٛطٕٟ ٌٍخبض٠د  2ٚ جبِؼت اٌجزائط  2ٚ جبِؼت صط١ف صبب١ٔب، ئ( بMNCNٌٍؼٍَٛ اٌطب١ؼ١ت )

 ِٛلغ ِٓ جزء ٘ٛ اٌصٞ ٚ بٛشط٠ظ ػ١ٓ ِٛلغ فٟ أرط٠ت حفط٠بث أل١ّج ( بفطٔضب؛ MNHNاٌطب١ؼٟ)

 ح١ٛا١ٔت ػظ١ّت بمب٠ب ٚ حجط٠ت أزٚاث ألسَ إوخشبف ِٓ ِىٕج صط١ف،( اٌزضلبء)اٌمٍخت  اٌحٕش ػ١ٓ

 .س َ 2.2 ة أضذج إفط٠م١ب شّبي فٟ ػ١ٍٙب اٌخؼطف حُ جزاضة أربض ححًّ ِضخحبرت،

 ة خ١ّزاٌِّط٠ى١ت ألّجٍت ااٌفٟ ، اٌسٌٟٚؼٍّٟ اٌ ٌٍّجخّغػ١ٍٗ وخشبف صٛف ٠ؼٍٓ ٙصا اإلٌاٌؼب١ٌّت  ١ّ٘تإْ األ

   SCIENCE 2102ٔٛفّبط  ٠22َٛ اٌر١ّش . 

)اٌّضخٜٛ اٌضفٍٟ" ٚ ١ِّز٠ٓ رط١٠ٓ أفٟ ِضخ١٠ٛٓ وخشبفُٙ إحُ  ،ب٠ب اٌحجط٠ت ٚ اٌؼظ١ّت اٌّضخحبرتاٌبم

ٚ حم١ٕت اٌط١ٔٓ  اٌّغٕبط١ش اٌمس٠ُ ت طٛاصَ س ب 0.2َ س ٚ 2.2ػٍٝ اٌخٛاٌٟ ةضذب أ، اٌّضخٜٛ اٌؼٍٛٞ(

  .بث اٌىب١طة١ج١ت اٌح٠ٛ١ت ٌٍزس٠ٌٛٚٔٛاٌىطٚ اٌىٛاضحز حببث ػٍٝ (RPE) االٌىخطٟٚٔ ٟاٌّغٕبط١ض

ٚ حجط  ِبزة اٌحجط اٌج١طٞ ِٓصبصب أػ١ٓ بٛشط٠ظ ِصٕٛػت ّٛلغ ٌ مصبتاٌّاٌحجط٠ت زٚاث ألاْ إ

صخؼٍّج إٚ ِىبشظ ٚ شظب٠ب شاث حٛاف حبزة ٠ٛٔبث ٚ  ة ٚ وط٠ٚبثأحصٝ ١ِِٙٓ  اٌصٛاْ ، ٟٚ٘ حخىْٛ

 اصخٙالوٙب. اٌىخٍت اٌح١ٛا١ٔت بغطضفٟ حمط١غ 

" انبقاٌا انحجشٌت راث انخقٍُت بأٌ نهًقال االٔل انًؤنف ٔ ًششٔعاناالصخار صحًَُٕ يذٌش  ٌقٕل 

ٔ يٍ  ،س و 492ب انًؤسخ ثٍٕبٍائبيٕقغ قَٕا  فً كخشافٓاإبانبقاٌا انحجشٌت انخً حى  شبٍٓت نذٔاٍَتألا



 

  عين بوشريط-إكتشاف-صحفيبيان  .2
 

 شاعٌكًا كاٌ  انششقٍت فشٌقٍاإفقط فً  نٍشٔ فشٌقٍاإ سجاءأفً كايم  غايشٔا صالفُاأ ٌأَضخُخج  ْزا

 انششقٍت فشٌقٍاإ ٌإحقٕل  انخً ٔنىألاػٍٍ بٕششٌط غٍشث انًفاٍْى  فً كخشافٓاإحى  انخً دنتألفا صابقا

  "َضاٍَتنإل يٓذ ًْ فشٌقٍاإ كمفً انحقٍقت  ، َضاٍَتإلايٓذ 

ح١ٛأبث ٌ ِخؼسزة ٔٛاعأحضُ   اٌحجط٠تِغ اٌّجّٛػت وخشبفٙب إاٌخٟ حُ ٌٍح١ٛأبث اٌبمب٠ب اٌؼظ١ّت اٌّضخحبرت 

ٚاٌرٕزض٠بث  بثٚ فطس إٌٙط ٚ ٚح١س اٌمطْ ٚ اٌزضافحصٕت ألا، ِزً اٌف١ٍت ٚ فط٠م١بإ شّبي ِٓ ٔمطضجإ

حضخغً ٘صٖ اٌح١ٛأبث حب١ٌب ب١ئت صفبٔب ٚ ٟ٘ ب١ئت ِفخٛحت ٔضب١ب، ٚ اٌضببع  ٚ اٌخّبص١ح اٌد... بءٚاٌظب

 ٚاٌخّبص١ح. إٌٙط فطس ٚجٛز ٠ؤوسِٖب  ٚ٘صاحخٛاجس بٙب ٔمبط ِبئ١ت زائّت.

اٌجزاضة ربض آ بمب٠ب٘بححًّ  حصٕتألاٚ  بءوبٌضب ّٔبشس ٕ٘بناٌّضخحبرت  اٌح١ٛا١ٔتاٌبمب٠ب اٌؼظ١ّت  ضّٓ

ططق اٌربض آ ححًّاٌىز١ط ِٓ اٌشظ١ب اٌؼظ١ّت   ٔجس وّب، ػ١ٍٙباٌحجط٠ت زٚاث ألصخؼّبي اإطط٠ك ٔبجّت ػٓ 

 إٌربع اٌؼظّٟ. صخٙالنإ ٚصخرالص إلِب٠سي ػٍٝ ٔزع اٌمشطة اٌؼظ١ّت 

بمب٠ب  ّٚٔبشس  ٌبمب٠ب حجط٠ت ػطج  أاٌخٟ فط٠م١ب إفٟ  إٌبزضة رط٠ت ألا٠ؼخبط ِٛلغ ػ١ٓ بٛشط٠ظ ِٓ اٌّٛالغ  

اٌضٍٛن اٌّؼ١شٟ ب صّح بّؼطفت ، ٘صا ِص١ٍتألاضّٓ اٌطببل١ت  "لطغ  ٚ ططق"ربض آػظ١ّت ح١ٛا١ٔت ححًّ 

 .جسابصفت زل١مت َ س  2.2اٌمس٠ُ ذالي ٔضبْ إلٔشطت األٚ اٌخىٌٕٛٛجٟ 

 :صحًَُٕ انبشٔفٍضٕس ٌٔقٕل 

 فكشة حؼطً ضكٍٍانشكم  راثراث انحافت انقاطؼت  انحجشٌت دٔاثألنال انفؼ   صخؼًالاإل ٌإ فً انٕاقغ"

 فً كاَج ٔإًَا انًفخشصت انحٍٕاَاث يخهفاث بقاٌا يٍ غزاءْا حقخًُحكٍ  نى ٔنىألاانبششٌاث  أٌ ػهى

ال  َح9ٍ رنك فً انضباقت ًْ كاَج األحٍاٌ يٍ كثٍش ٔفً نهغزاء إقخُاءْا فً األخٍشة ْزِ يغ دائى صشاع

  غًٕض ٔأٔجذث فً ػٍٍ بٕششٌط ثبخج بذٌٔ نبش  انخً دنتألاكاَج حصطاد فشٌضخٓا، ٔ نكٍ  ْمَؼهى 

 انؼظًً انٍٓكم نىإكإَا انضباقٍٍ  بم هحٕوان اقخُاء فً  انهحٕو كالثآحُافش  كاَج ٔنىألا انبششٌاث ٌأ

 9صحًَُٕ يحًذ انبشٔفضٕس ٌخخى" 9انحٍٕاًَ

 بٕششٌط   ػٍٍ إكخشافاث أًٍْت

  :انٕطًُ انصؼٍذ ػهى

 إٔطالق لبً ٚ٘صا ػبِت اٌشّب١ٌت فط٠م١بإٚ اٌجزائط فٟ ضبٌْإلٔ حٛاجس ألسَ ػٓ ضئ١ٍت ِؼٍِٛبث ٌس٠ٕب وبٔج

 األرط٠ت األزٚاث ض٠دأح ٚ ،اٌبطٚفضٛض صحٕٟٛٔ ٠خطأصٗ اٌصٞ اٌخرصصبثِشطٚع اٌبحذ اٌؼبٌّٟ اٌّخؼسز 

اٌبحذ ا١ٌّسأٟ ٚاٌّربطٞ  اٌزِٓ ِٓ ػمس٠ٓ ِٓ ِطٚض وبٔج ال حخؼسٜ ٔصف ١ٍِْٛ صٕت. ٌىٓ بؼس ٚاٌّٛلغ

 األزٚاث أٔجزث األٌٚٝ اٌبشط٠بث أْاٌبطٚفضٛض ِحّس صحٕٟٛٔ ب١ٕج  إشطاف ححجفٟ ػ١ٓ اٌحٕش 
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 بٙصاٚ  . س َ 2.2ة اٌّؤضذت اٌشطل١ت إفط٠م١ب فٟ إوخشفجاٌخٟ  ِز١الحٙب ِغ حزا١ِٕبفٟ اٌجزائط،  اٌحجط٠ت

َ س،  2.2 ِٓ ٠بسأػ١ٓ بٛشط٠ظ ز١ًٌ ٚاضح ػٍٝ لسَ  بسا٠ت حبض٠د اٌجزائط اٌصٞ  ٌّٛلغ األرط٠ت بٌبمب٠بف

 .س َ 2.2 ة اٌّؤضخ إر١ٛب١بِٛلغ لٛٔب فٟ   بؼس أرطٞػ١ٓ بٛشط٠ظ ٘ٛ ربٟٔ ِٛلغ  ِٛلغ أْوّب 

ٚ  اٌجزائطٞ األرطٞاٌخطاد  طاءرحُ اٌؼزٛض ػ١ٍٙب فٟ ػ١ٓ بٛشط٠ظ ػٓ ِسٜ اٌخٕٛع ٚ  اٌخٟ األزٌت حبط٘ٓ 

وصٌه فٟ اٌخؼطف ػٍٝ بسا٠ت  ٠ٚضبُ٘ اإلٔضب١ٔت فجط إٌٝلسَ اٌخؼ١ّط اٌبشطٞ ف١ّب لبً اٌخبض٠د اٌصٞ ٠ؼٛز 

 ٚ٘صا ٠ؼخبط ِفرطة ٌٍجزائط جّؼبء، اإلٔضب١ٔتحبض٠د 

 ػهى انصؼٍذ انؼانًً:

ححًّ  ٚ اٌخٟ سِبل  وزط ألااٌؼظ١ّت  ٌٍّجّٛػت اٌصٕبػ١ت ٚاٌبمب٠برط٠ت  ألاٌّؼط١بث ا وبٔجوخشبف اإللبً ٘صا 

ِب لبً   ػٍّبء ضٓ ِٓ ٘صا إٌّطٍك  ،َ س 2.2ة اٌّؤضخر١ٛب١ب ئبفٟ ِٛلغ لٛٔب إالٌ حؼطف  الجزاضة ربض آ

 لبضةٔخشطفٟ إبؼس٘ب ٚ، اٌشطل١تفط٠م١ب إ فٟٚال أ أبسٔضب١ٔت  إلااٌحضبضة  ْ ِٙس أب حبض٠د ٚ االٔخطٚبٌٛٛج١ب

 .فط٠م١بإ

 حٛاجس ٚي أْ أحبط٘ٓ ٚ حب١ٓ ػٍٝ  ،ػ١ٓ بٛشط٠ظ ِٛلغٚاٌّؼط١بث اٌّخحصً ػ١ٍٙب ِٓ زٌت ألاٚ ٌىٓ 

ببٌٕضبت اٌخأض٠د ٔفش  ٚ٘ٛ َ س 2.2ٚ ٘ٛ وبْ ٠ؼخمس  بىز١ط ػٍٝ ِب لسَ أوبْ فط٠م١ب إفٟ شّبي ٔضبْ إلٌ

فط٠م١ب إفٟ شّبي ٔضب١ٔت إلا  اٌحضبضةِخؼسزة ٌبسا٠ت صٛي أٚجٛز  حؤ٠س فطض١ت زٌت ألااٌشطل١ت. ٘صٖ فط٠م١ب إل

  فط٠م١ب اٌشطل١ت .إٚ

 ْإ ٔمٛي ْأ٠ّىٓ  األحٛاض اٌطصٛب١ت اٌّجبٚضة، ٚوصاإٌٝ اإلِىبٔبث اٌٙبئٍت ٌّٛالغ ػ١ٓ بٛشط٠ت  ببٌٕظط

 وخشفبفٙبإ ٠ّىٓ اٌشطل١ت فط٠م١بإ فٟ إوخشفج اٌخٟاٌزمبف١ت اٌّبز٠ت اٌمس٠ّت  زٌتألٚا ٌٚٝألااٌبشط٠بث  ِضخحزبث

 .طاٌجزائ فٟ وصٌه

ػٍ  ٔانبحث انبالٌضخٕصٍٍ، ٔ هًٍٕصٍٍن انشصٕبٍت طبقاثان ػهى انًضخقبهٍت أبحاثُا َشكز"صٕف 

 ٌخخى انبشٔفضٕسيحًذ صحًَُٕ  9 "قذيا كثشألاثقافخٓا انًادٌت  ٔ َضاٍَتإلاانًضخحثاث 

   


