
 السنة الثالثة اتريخ–النموذجية لسؤال الزراعة يف املغرب القدمي  اإلجابة

املنصبة على هذين  كان إىل وقت قريب يربط اكتشاف الزراعة ودخول املغرب العصور التارخيية بقدوم الفينيقيني، إال أن األحباث األثرية األخرية والدراسات
فهل ميكن حتديد  والزراعة كان معروفا لدى سكان مشال أفريقيا، ورمبا لدى أبناء الصحراء كذلك، منذ فرتات قدمية.املوضوعني أكدت أن ممارسة تربية املاشية 

 اتريخ ظهور الزراعة يف بلدان مشال أفريقيا والصحراء وما هي الدالئل او املؤشرات اليت تدل على وجودها؟

اصول الزراعة، هذا فضال على ان ما هو متوفر كتب من طرف أجانب \ية كافية ملعاجلة إن أول صعوبة تعرتضنا تتمثل يف عدم توفران على مادة علم
ني من يرى مبا أن الزراعة انطالقا من أفكار مسبقة ترتكز على أن كل اإلبداعات احلضارية اليت عرفتها مشال أفريقيا جاءهتا من اخلارج، بل وهناك من هؤالء الباحث

ومبا أن الزراعة مرتبطة ابلعصر احلجري احلديث، ومبا أننا ال نعرف جيدا مىت بدأ هذه العصر ومىت انتهى فإن هذ يطرح مرتبطة ابلعصر احلجري احلديث، 
بعيدا إىل حد أنه يذكر مبا أن ممارسة الزراعة تعترب من اهم مسات  العصر احلجري  (camps) صعوابت كبرية يف التعرف على أصول الزراعة فيها ويذهب كامبس

فة منطقة اليت مهت الشرق األدىن وأورواب فإنه ال ميكن األخذ من معرفة منطقة مشال أفريقيا. وهذه بعض أمثلة من مواقف الباحثني األجانب من معر  احلديث
 ريبة من نفس املنطقة؟مشال أفريقيا ابلزراعة، فهل ميكن اعتبارها أحكاما هنائيا؟ وكيف يعقل أن تعرف جهة يف مشال أفريقيا، وهي مصر، وال تعرفها جهات ق

بعض املواقع اليت  لذلك لفتح املزيد من اآلفاق حول هذا املوضوع يبدو أنه من األفضل العودة إىل دراسة بعض املستخرجات األثرية اليت مت العثور عليها يف
 ضارة الوهرانية واحلضارة القفصية والريف الشرقي.يبدو أن هلا عالقة ابلعصر احلجري احلديث وإبرهاصات الزراعة، من هذه املستخرجات مستخرجا مواقع احل

الصغرية احلجم اليت تستعمل كثقالة (les boules de pierre perfore)أما ما يتعلق ابحلضارة الوهرانية فقد مت العثور على الكرات احلجرية املثقوبة 
(poids)  للعصا احلفارة(le baton a fourir) راحت ورأس سيكيلي. ويتحدث كامبس عن هذه األداة قائال: "إن هذه يف موقعني وهرانيني ابجلزائر مت

 ة فقرية.األداة جد معروفة أبفريقيا وخصوصا عند شعب البومشن وأيضا إبثيوبيا وأهنا تستعمل لغرض هتيئة األرض وتنعيمها لدى الذين يزاولون زراع

 les boules de) والكرات احلجرية املثقوبة  (les faucilles) وع من املناجل أما ابلنسبة للحضارة القفصية، فقد عثر يف طبقاهتا االثرية على ن
pierre perforees)واملدقات(les molettes)  ،وأداة احلصاد (le lustre des moisson)  ومع كل هذا، فإن كامبس حيتفظ خبصوص األدوات

ة لدى القفصيني. مشريا يف نفس  الوقت إىل ان اول أداة ميكن ربطها ابلزراعة هي الشفرة القفصية اليت يبدو ان هلا عالقة ابلزراعة ويؤكد على عدم وجود زراع
(la lame)  واليت عادة تعرف ابداة احلصاد(le lustre des missons)  ،واليت استخرجت من بعض الطبقات األثريةةالقفصية، ومع ذلك فإن كامبس

ال انه يقول ابنه ال جيب االعتقاد أبن أداة احلصاد هذه قد استعملت يف الزراعة، بل ميكن أن يكون قد ورغم أتكيده ابرتباط أداة احلصاد هذه ابلزراعة إ
 استخدمت يف قطع سيقان نبااتت غري صاحلة لالكل، ولكن هلا منافع كثرية، كالقصب الذي كان يستعمل كثريا يف صنع الفخاخ.

سعه من أجل نفي وجود أي إسهام حضاري ألبناء هذه املنطقة، رغم وجود بعض املؤشرات وكما قال الباحث مصطفى أعشي كأن بكامبس يعمل ما يف و 
حنو زراعة فعلية، ومبا أن  املوحية بذلك، فوجود األدوات الزراعية يف بعض املواقع األثرية هي ليست دليال كافيا، يف نظر كامبس، بل ميكن اعتبارها حماولة التوجه

ارة القفصية تتزامن والعصر احلجري احلديث يف البحر األبيض املتوسط، فإن كامبس، يرجح أن القفصيني ميكن أن يكونوا قد التحديد الزمين لرمادايت احلض
 مارسوا القطف بطريقة انتقائية مكنتهم من حفظ مجعوه، وميكن اعتبار هذه العملية، حسب كامبس دائما، أول خطوة حنو زراعة حقيقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السنة الثالثة اتريخ–النموذجية لسؤال األحباث األثرية يف اجلزائر  اإلجابة

نقيب كان من يف الواقع، تقر الشواهد أن اتريخ األحباث األثرية يف اجلزائر، تزامن مع االحتالل الفرنسي هلا، وابلتايل أن أول من ابشر عمليات الت
 الفرنسيني.

هذه  ابشر الفرنسيون بعمليات البحث األثري اليت استهدفت تدمري اآلاثر اإلسالمية ابلدرجة األوىل والسعي للرتسيخ أن احلضارة اليت طغت على لقد
 نسية.الربوع هي احلضارة الرومانية، والعدد اهلائل من املساجد اليت مت حتطيمها خري دليل على السياسة الثقافية اليت انتهجتها السلطة الفر 

نا لكن ال بد من التصريح أن أوىل عمليات احلفر االثري يف اجلزائر جاءت أبشكال عرضية، وال يعين أن كل العمليات حدثت صدفة، ولكن إبمكان
من اجلزائر، فبعدما ابشروا اجلزم أن أوىل هذه العمليات كان للصدفة دور ابرز فيها، فكثري من املعمرين كان هلم الفضل يف بدء عمليات التنقيب يف أماكن عديدة 

، هذه األخرية اليت -كحال موقع حبرية كريار يف الغرب اجلزائري–يف حرث أراضيهم صادفتهم شظااي حجرية وقطع عظيمة، فسارعوا إلخبار الغدارة الفرنسية 
لسكك احلديدية، ابإلضافة إىل األعمال املنجمية اليت كشفت سامهت يف تبلور عمليات التنقيب األثري ملا أعلنت نيتها يف مد الطرق بني األقاليم، وكذا إقامة ا

غرافيني مما أدى ابلصدفة عن مواقع أثرية هامة. ومع ذلك فال ميكن نفي اصطحاب السلطة الفرنسية لبعض الرحالة واملغامرين إىل جانب بعض اجليولوجيني واجل
 ا.إىل مجع املعلومات األوىل عن بعض املواقع األثرية والتعريف هب

ديد من الدواسات ورغم هذا االهتمام العلمي قبل اإلدارة الفرنسية، إال أهنا سعت للتأثري على الدراسات األنثروبولوجية واإلنثوغرافية، لذلك وجدان الع
 الفرنسية األثرية وال واألنثربولوجية تقدم صورة مغايرة متاما للحقائق التارخيية يف اجلزائر ومشال أفريقيا.

 أوىل مواقع احلفائر االثرية يف اجلزائر وأهم روادها: -1

ختصصني يف يستشف كتاابت املؤرخني املهتمني بفرتة ما قبل التاريخ يف مشال افريقيا أن معظم األحباث واالكتشافات االثرية قد متت على يد غري امل
شغف ابلكشف والبحث عن اآلاثر والكنوز واإلضافة إىل أانس كثريين ختتلف أهوائهم التنقيب عن اآلاثر، فكان اهلاوي واجلندي والضابط والرحالة واملغامر الذي 

ا األحباث منذ بداية وثقافاهتم، لكن بنسبة املسامهة كانت متفاوتة من شخص ألخر، ومن فئة ألخرى، حبيث أن املتمعن يف خريطة املواقع األثرية اليت أجريت هب
ن العشرين، يالحظ أ، املواقع األثرية البعيدة عن املدن واملراكز احلضرية كانت من نصيب الرحالة والضابط واجلنود أما املواقع االحتالل إىل غاية الثالثينات من القر 

 القريبة منها، فأعلبها اكتشف على يد اهلواة من أطباء وحمامني وحىت صيادلة وموظفني...إخل.

وهو من بني أقدم الرحالة الذين مجعوا كميات من األدوات احلجرية يف الصحراء، وابلقرب  Duveryrierويف هذا الصدد يعترب الرحالة الفرنسي دوفريري
، وقد ظل هذا املوقع منذ التاريخ حمل اهتمام علماء اآلاثر ما احتوى عليه من أدوات 1860من حوض تيحوضني قرب مرتفعات اهلوقار وكان هذا منذ عام 

 ليت تعود إىل العصر احلجري القدمي.حجرية تدل على استيطان هلذه األقاليم ا

عنها على يد  أما أقدم إشارة لبعض الكهوف واملغارات اليت يبدو أهنا كانت حمل اهتمام الرواد األوائل فإهنا توجد غرب مدن اجلزائر وجاءت املعلومات
 .ألول مرة 1868الذي قام بعدة زايرات إليها فأشار إليها عام  ABourjot طبيب الكسندر بورجو

(، وقد أشار خالل زايراته الثانية للموقع إىل وجود أدوات حجرية من الصوان وبعض شظااي Flowerوقد كان بصحبة اجليولوجي اإلجنليزي )فلور 
التها من أقدم املغارات أط La Point Pescade اعتبار مغارة البوانتبسكاد Souvilleالعظام، ومن بينها قطعة فك تبدو بشرية، وحسب الباحث سوفيل

 يد ابحث يف اجلزائر.

ئرية، لإلشارة أن ويعترب الطبيب أ.بورجو من األوائل الذين قاموا أبحباث أثرية يف العديد من الكهوف واملغارات اليت كانت موجودة بضواحي العاصمة اجلزا
سكن الكهوف مما دفع ابملهتمني ابآلاثر ابلبحث عن مثل هذه هؤالء الباحثني اتبعوا نفس التقليد السائد يف أورواب، وهو االعتقاد أبن اإلنسان األول كان ي

بق من اكتشاف الكهوف األماكن واالهتمام هبا لعل جيدون فيها آاثرا مادية هلؤالء البشر األوائل، يف حني أن االكتشافات املتعلقة ابلرسوم الصخرية، كانت أس
 .Jacquot تحتاين يف اجلنوب الوهراين على يد الطبيب جاكولرسومات منطقة حتيوت ومغارة ال 1847فقد مت أول اكتشاف عام 

الذي  أما أهم موقع أثري عثر فيه على صناعة أدوات حجرية يف شكلها البدائي فهو موقع عني حنش ابلقرب من العلمة ابلشرق اجلزائري الذي كشفت 
علته يعتقد أبن املوقع قد يكون مركز جتمع بشري يعود اترخيه إىل مرحلة واليت ج 1945منذ سنة  Arambourgكشفت احلفائر الذي قام هبا األستاذ أرامبورغ

 البليستوسني.

 Dr سيكاردأما ابلنسبة لعني فريطسية الواقعة يف حوص هنر ملوية على احلدود اجلزائرية املغربية فقد مجع من أرضية موقعها الرملي الباحث األشرى 
Sicard  كل من: م.أنتون و أ.روحلمان فتبني هلما أن صناعتها القومية لفلوازية  1952بعض األدوات اليت درسها فيما بعدLevaloisien  لإلشارة الكثري

اتريخ بداية اهتمامه  1918من الباحثني االثريني واصلو أعمال الرواد األوائل وهنا نذكر أعمال الباحث الفرنسي رجياس الذي اهتم ابحلضارة العاترية وهذا منذ 
 رية مبنطقة جنوب شرق تبسة.وتنقيباته األث



 نتائج األحباث األثرية: -2

أمام املختصني إن النتيجة اليت ميكن اخلروج هبا من سلسلة األحباث األثرية يف اجلزائر، وحىت الشمال اإلفريقي، وهي أن هذه األحباث قد مهدت الطريق 
دقة وموضوعية، ذلك أن معظمها كانت ألغراض شخصية )حبث عن التحف النادرة وما شابه ذلك(، زد على ذلك سعي سريع  فيما بعد إلجراء دراسات اكثر

ذها على اجلزائر، لتأكيد أن الشمال اإلفريقي هو امتداد ألورواب، كذلك انشغال اإلدارة الفرنسية أبمور أخرى غري التنقيب ذلك أهنا أساسا جاءت لبسط نفو 
وا تكن مواتية لالنشغال أبمور أخرى غري االستيطان والتوسع، كما ال ننسى أن من تزعموا حركات التنقيب األوىل مل يكونوا اهل اختصاص، وسع والظروف مل

 للشهرة والكسب السريع على حساب احلقائق التارخيية.

 هذا اجملال، ومن بني تلك العوائق نذكر: إن سلسلة األحباث األثرية يف اجلزائر، واجهت عوائق أخرى تضاف إىل قلة املختصني يف

  األوائل الذين عمروا هذا املعلومات اليت تقدمها املواقع األثرية، واليت تعود للعصر احلجري القدمي، تتصف يقلتها وشح مادهتا اخلربية، خباصة ما يتعلق ابلبشر
 اجلزء من القارة األوربية.

 إن مل نقل منعدمة، وما مت العثور عليه ال يشبع فضول الباحث وال يستطيع أن يقدم املعلومات املطلوبة، أو قلة العظام البشرية اليت ختص هذا العصر أيضا ،
 جييب عن األسئلة املطروحة.

العصر  هذا لكن هذه العوائق تبدأ يف االختفاء تدرجييا كلما توجهنا يف الصعود حنو العصر احلجري احلديث، وهنا كذلك املعلومات املستقاة من مواقع
آلخر كلما حيدث تتفاوت فيما بينها من حيث الكمية ونوعية املعلومات، وحاول الباحثون التغلب عليها ابالستدراكات وااليضاحات اليت تدخل عليها من حني 

اريخ، هي معلومات مؤقتة، ترتبط ارتباطا اكتشاف جديد، وهذا ما يؤكد حقيقة ال جيب إغفاهلا أو جتاهلها: إن املعلومات املتوفرة حول فرتة من فرتات ما قبل الت
رية ال زالت مل وثيقا مبعول وفأس املنقب الذي قد خيطأ وقد يصيب يف الكشف، وقد يتمكن من الكشف عن موقع أثري غين، قد جييبه يف املستقبل عن أسئلة كث

 دي.جتد هلا أجوبة، كيف وفرتة ما قبل التاريخ، والتاريخ القدمية هي رهينة الدليل املا

وهذا يف جمال طرق التنقيب واحلفرايت، من حيث  وتبقى جمهودات الباحثني متأخرة يف ميدانني، كما صرح بذلك عامل ما قبل التاريخ الفرنسي ليوانل ابلو
اليت عرفت تقدما أحسن نوعيتها وعددها، ابستثناء حاالت قليلة جدا، وأيضا يف جمال الرتتيب التارخيي املطلق، هذا مقارنة مع النتائج احملصل يف شرق إفريقيا 

حافري البشرية اليت ترجع إىل دور الباليستوسني األسفل، وإىل التواريخ احلاصلة بطريقة بكثري يف هذين امليدانيني وأسباب التأخر يف نظره تعود إىل انعدام األ
شري يف كل مشال البوطاسيوم أرغون، إىل جانب فقدان املستوطنات السكنية اليت تعود إىل العصر احلجري القدمي. لذا يصعب اليوم معرفة قدم االستقرار الب

كربى، إال ابالعتماد على فرضيات حول عالقات االرتباط بني احليواانت ومنو الصناعات احلجرية، ونظرا النعدام رسوم إفريقيا، وكذلك مناطق من الصحراء ال
ن اتريخ املوقع، وإن  طبقية أرضية كافية، مساحة وعددا، يصعب إثبات تواصل االستقرار البشري ودميومة تواجده يف نفس املكان على امتداد فرتات زمنية طويلة م

وصل غليها، إن مل هذا االستقرار حمتمال جدا. وعرفة هذه األمور تعد جوهرية ابلنسبة للباحث فيما قبل التاريخ، فما هي الفائدة اليت يريد أن حيققها ويتكان 
رت هبا، والتعرف أيضا على تكن معرفة حقيقية هلذا التواصل يف الزمان واملكان لسكان املنطقة حمل البحث، قصد الوقوف على خطوات النمو والتطور اليت م

ضارة والدخيل عليها،  التجديدات اليت أدخلها على مكوانته احلضارية، من بني التجديدات اليت أخذها من غريه، أي القيام بعملية الفرز بني األصيل يف هذه احل
واقع األثرية، ومن مثة حتديد مكانته بني املواقع األخرى ومدى أتثره كل هذا ميكنه من حتديد حمطات النشوء، االزدهار، التقهقر، الركود واالنداثر، للموقع من امل

 وأتثريه يف غريه.

 

 


