Le CRASC dans les médias
باحثون يجمعون على اللجوء للتقنية لدراسة أنثـروبولوجيا الشمال اإلفريقي
النصر ،نشر بتاريخ :اإلثنين  11أيلول/سبتمبر  ،2012هوارية .ب
اقتراح استغالل تحاليل الحمض النووي الستقراء تاريخ سكان الصحراء
اقترح باحثون جزائريون وأجانب ضرورة المجوء الستغالل تحححالحيحل الحححوحض الحنحوو

الجزائر ه نثار اات قيوة كبيرة ون الناحية "األركيولوجية" وشيرة أنه يوجحد ححوالح
 022ودينة رووانية ر الجزائر ال وثيل لها بر الىالم.

"أدييان" لتسهيل دراسة تاريخ سكان الصحراء الجزائرية خاصة وشوحال إرحريح حيحا حاوحة

لمتاكير ،تىد وحاضرة الباحثة "إليزابيت رنتحراس" اإلرحتحتحاححيحة لحمحوحوسحم الحجحديحد لحوحركحز

قبل التاريخ ،حيث ا تبر الباححثحون أن هحال الحتحححالحيحل هح الحوسحيحمحة الحوححيحدة لحد ارسحة

سحيحبحدأ الحوحوسحم كحالحف

اإلنسان وا قبل التاريخ ر وناطق صحراء شوال إرري يا.

البحث ر األنثروبولوجيا االجتوا ية والث حارحيحة "كح ارسحف" الحا
بودير جديد هو األستاا الباحث وستار جحيحاللح الحا

تحم تحنحصحيحبحه وحؤخحرا ،وكحانحت

أيضا وحاضرة ارتتاحية لوركز البحوث الوغاربية ر ووسوه الجديد.
ساندت الباحثة األوريكية "إليزابيت رانتراس" أول أوس و ترح باحثين جح ازئحريحيحن ححول
ضرورة المجوء إلستغالل ت نية تحميل الحوحض الحنحوو لحمحتحىحرا حمحا تحاريحخ والحنحوحط

”ما يحدث في الساحل اليوم نتيجة لتعاليم العولمة“

الوىحيحشح والحححيحاتح لسحكحان الصحححراء رح شحوحال إرحريح حيحا رح الححح حب الحغحابحرة حبحر

ور شق نخر ن سكان الصحراء الجح ازئحريحة الحيحوم خحاصحة الحتحوارق ووحا يحجحر رح

الىصور ال ديوة ،وجاء هاا خحالل نح حاش أ ح حب وحححاضحرة لحمحبحاححثحة ححول "الشحتحات

ونط ة الساحل اإلرري  ،ا تبر األستاا الباحث ديدا باد

الصحراو ر نهاية الىصور ال ديوة" وهاا بو ر وحركحز الحبحححث رح االنحثحروبحولحوجحيحا

الت تىررها ونط ة الساحل ،ه ت ثيرات الىولوة ما الونط ة الت ظمت لىح حود وحن

االجتوا ية والث ارية بوهران ،حيث طحرح بحاححثحون وحخحتحصحون رح الحبحيحولحوجحيحا وسح لحة

الزون وحارظة ما نوطها االجتوا

واالقتصاد والدين  ،وضيوحا أن ححل األزوحة

إستغالل ت نية تحاليل الحوض النوو الت يحوحكحن إنحجحازهحا حمحا الحهحيحاكحل الحىحظحوحيحة

هناف ليس بيحد الحتحوارق وححدهحم بحل هح قضحيحة دول الحوحنحطح حة .ححيحث قحال األسحتحاا

لإلنسان الصحراو ر الىصور ال ديوة وه الهياكل الوححوحوظحة رح وحتحاححا وحنحهحا

الباحث ديدا باد

يشحغحل ححالحيحا وحنحصحب

وتحا الباردو بالجزائر ووتحا "المورر" بورنسا ،وهحنحا أكحدت الحبحاححثحة األوحريحكحيحة أن

باحث ر جاوىة ألوانية ر تصريح لمنصر محا هحاوحش حضحورل لحمحوحححاضحرة الحتح

األور ووكن ونتائجه تكون وضوونة إلا حد كبير بإستغالل ظام األان أحسن وحن

أل تها الباحثة "اليزابيت رنتراس" بوركز كراسف بوهران أول أوس ،أن تحىحالحيحم الحىحولحوحة

يحححد وحن هحاا اإلنحجحاز هحو

الت يشهدها الىالم وست ر السنوات األخيرة ونط ة الصحراء اإلرري ية ر وحححاولحة

تورير األغموة الوالية ألن الىومية تحتاج ألووال كارية لمخروج بنتائج تسوح لمبحاححثحيحن

إلدراجها ضون التوجهات الجديدة لهال االسحتح ارتحيحجحيحات ودوحجحهحا رح سحيحاق تحححوالت

ون تحديد دة ناصر حول الحياة اليووية والظروا الوىيشية لسكان الصحراء رح

الىولوة الت توس خاصة تغيير األنواط االجتوحا حيحة والحوحىحيحشحيحة والحديحنحيحة والحىحادات

الىصور ال ديوة وبناء ما النتائج يوكن دراسة وكشا ح ائق التواجد الرووحانح رح

والت اليد ،ويىتبر الوتحدث أن هاا السبب هو أساس األححداث الحتح تشحهحدهحا وحنحطح حة

األرض النوويحديحة ،ووح حاووحة اإلنسحان الصحححراو لحه ،وكحاا وحدح الحتح حدم الحححضحار

الساحل ،واك ار ر الوقت نوسه أن الونحطح حة وحن الحىحصحور الح حديحوحة وهح تشحهحد وحن

الا كان يحىحررحه سحكحان الصحححراء الحبحربحر والحوحتحجحسحد رح إنحجحاز الحىحديحد وحن ا ثحار

حين خر أحداثا وختموة ولكن ون أجل الدراع ن كيانها خاصة بالحنحسحبحة لحمحتحوارق،

الرووانية الت الزالت أطاللها شاهدة لغاية اليوم بر دة ودن جزائرية ونحهحا لحجحدار

أو ون أجل البحث ن الغااء والور ا ر أوقات الجواا أو الويضانحات ،ولحكحن وحا

بحتحيحارت وبحتحيحبححازة وقححرب تحيحوح حاد ووحنحطح حة قحرقححور بسحطحيححا وغحيحرهححا ،كحوحا أن الححرجححل

يجر ونا سنوات هو شكل وغاير لتمف األوور رهو وحاولة لغزو ركر ودين وثمحوحا

الصحراو تووق ما الحضارة الت كانحت ننحااف رح إبحتحكحارل هوا حتحوحادل حمحا نحظحام
الو ارات ر ت سيم الويال وحسن إستغاللها ،وأوضحت الوتحدثة أنه وثال قبحر الحوحمحكحة

يحححدث رح الحىححديحد وحن وحنحاطححق رح الحىحالحم .وأكحد األسحتحاا ديحدا أن ححل األزوحة رح
الساحل ليس وشكل التوارق أو سكان الوحنحطح حة بحل هحو وشحكحل كحل الحدول اإلرحريح حيحة

"تينهينان" ر ونط ة "أباليسة" ر اله ار يوجد بها دة أوور يوكن دراستها والتحىحرا

ووشكل إنسان تىنا به كل دول الىالم .لمتاكير ،تىد وحححاضحرة الحبحاححثحة "إلحيح ازبحيحت

ميها لو يتم إخضاع الحهحيحكحل الحىحظحوح الحوحوجحود بحالحوحتحححا رح الحىحاصحوحة لحتحححمحيحل

رنتراس" االرتتاحية لموحوسحم الحجحديحد لحوحركحز الحبحححث رح األنحثحروبحولحوجحيحا اإلجحتحوحا حيحة

حوضه النوو  ،كوا طحرح الحبحاححث صحادق بحن قحادة لحرورة جحوحل ود ارسحة الحنحصحوص

والث ارية "كراسف" الا سيبدأ الووسم كالف بودير جديد هو األستاا البحاححث وسحتحار

األكاديوية الت أنجزها باحثون جزائريون ووغاربحة وأجحانحب حن الصحححراء الحجح ازئحريحة

جيالل الا تم تنصيبه وؤخحرا ،وكحانحت أيضحا وحححاضحرة ارحتحتحاححيحة لحوحركحز الحبحححوث

األسنان ،وبرزة ر الوقت نوسه أن الوشكل الوحيد الحا

والشوال اإلرري

لمخروج بحوصمة أكاديوية توسر النوط الحوحىحيحشح لسحكحان الحوحنحطح حة

بر الىصور ،ريوا ارت ت الباحثة األوريكية أن يضاا لتمف الوثائق الىول الوحيحدانح
لتمف الوواقل األثرية اات ال يوة التاريخية.
وأضارت الباحثة "إليزابيت رنتراس" ر ردها ما سؤال النصر ،أن ا ثار الحرووحانحيحة
ر الجزائر ليست بالكثيرة و ارنة ول وا يوجد ر دول أخرح ،ولكن وا يوجد ر

الح حوح حغ ححاربح حي ححة رح ح

الحا

أنحه وحن أسحبحاب األححداث

يحنحححدر وحن وحديحنحة تحوحنح ارسحت والحا

و ححوسح حو ححه الح حج ححدي ححد.

