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 :ملخصال

نظًرا لألهمية المحورية في إريتريا  إلى العصر الحجرى األوسط، تركزت العديد من مواقع االستيطان البشرى التى تنتمى
شبه أفريقيا إلى  بمثابة نقطة انطالق لإلنسان القديم من ا"عبدور" و"أسفت"، والتى كانتومنها  ،على ساحل البحر األحمر هالموقع

  منذ أقدم العصور.الجزيرة العربية 

هدف هتتذا الورقتتة البحثيتتة دراستتة الصتتالت الحإتتارية بتتين إريتريتتا وشتتبه الجزيتترة العربيتتة فتتي العصتتر الحجتترى األوستتط ستتتت
 دراستتة الجينتتات البشتترية واألحمتتاة النوويتتة ومتتدىو  ،ل المعلومتتات المستتتمدة متتن الستتجل البشتترى األحفتتورىيتتحلتاعتمتتاًدا علتتى 

نتدرة وعلتى التر م متن  ،المنطقتتين ومتدى تشتابههاكتال الحجرية التى عثر عليهتا فتي  دواتاألومقارنة  ،طها بين هلال  البشراختال
فتي بعتة المواقتع لإلنسان العاقل في شبه الجزيرة العربية؛ إال أن مجموعات األدوات الحجرية التى عثتر عليهتا األحفورية  بقاياال

عبة يوشت صتحرا  النفتوذ بالمملكتة العربيتة الستعوديةب ١وجبل قطارومنطقة ظفار بعمان  العربية المتحدةباإلمارات  ١مثل جبل فايا
 ،وتطتتور الستتلوب البشتترىمهتتن الوتوزيتتع  نتشتتارحتتول توقيتتت االمهمتتة ستتجاًل أثرًيتتا قتتدم معلومتتات  جميعهتتا شتتكلت بتتاليمن ١دحيتتة

األثريتة  واألدلتة الجديتدة زالت الحاجة إلى مزيد من االكتشافات ولكن ال ،األدواتهذا بين أوجه التشابه التقنية والنمطية وأظهرت 
تكيتف متع فتي ال اتشتابهً مجترد االنتشتار المبكتر للبشتر عبتر هتذا المنتاطق ولتيس نتت  عتن للتأكيتد علتى أن هتذا التشتابه الحإتارى 

 ة مماثلة.يظروف بيئ

 :دالةالكلمات ال

 االنتشار.العصر الحجرى القديم األوسط،  ؛العصر الحجرى األوسط ؛شبه الجزيرة العربية ؛أسفت ؛عبدور 
Abstract 

  As for the pivotal importance of Eritrea's location in eastAfrica on the Red Sea coast; It 

included many human settlement sites belonging to the Middle Stone Age (MSA), such as 

Abdur and Asfet. This research aims to study the cultural links between Eritrea and the Arabian 

Peninsula in the Middle Stone Age, based on analysis of the information which was derived 

from the human fossil record, studying the human genes and the extent of their mixing between 

these humans. In addition , comparing the stone tools that were found in the two regions and 

their similarities. Although the fossil specimens of Homo sapiens in the Arabian Peninsula are 

rare there are groups of stone tools that were found in some sites such as Jebel Faya1 in the 

United Arab of Emirates, the Dhofar region in Oman, the Nefud desert in the Kingdom of Saudi 

Arabia and Shi’bat Dihya 1 in Yemen. All formed an archaeological record that provided 
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important information about the dates of migrations and the distribution of occupations of the 

first humans. It showed technical and pattern similarities between these tools, butmoreevidence 

and archaeological discoveries are still need to emphasize that this cultural similarity resulted 

from the early dispersal of humans across these regions and not simply a similarity in 

adaptation to similar environmental conditions. 

Keywords: 

 Abdur, Asfet, Arabian Peninsula, Middle Stone Age (MSA), Middle Paleolithic Stone Age (MP), 

dispersal. 

 :مقدمةال
علتتى عوامتتل جتتذل محتملتتة كبيتترة لالستتتيطان البشتتري فتتى فتتترات زمنيتتة  البحتتر األحمتتر ستتواحل نطتتوتا

منطقتة، ال متن هتذااألثريتة و  بعتد ظهتور األدلتة األحفوريتةو ١رطبتة.لمختلفة، خاصتة فتي ظتل الظتروف المناخيتة ا
النتشتتار البشتتر متتن تغيتترت النظتترة إليهتتا، فأصتتبحت منطقتتة حيويتتة لتقيتتيم التسلستتل الزمنتتى والنطتتاق الجغرافتتي 

 وأولها شتبهفي شرق أفريقيا إلى الشريط الساحلى ومنه إلى المناطق المجاورة خارج أفريقيا،  داخليةالمناطق ال
2العربية. الجزيرة

علتى  ساعد  نيحفريات سجل بفريقيا أشرق فى  3(MSAالعصر الحجري األوسط )وتميز  

                                                           
1  BAILEY, N.: «The Red Sea, Coastal Landscapes, and Hominin Dispersals», In The Evolution of Human 

Populations in Arabia: Paleoenvironments, Prehistory and Genietcs, edited by PETRAGLIA, M. & ROSE, J., 15–

37, 2009, Dordrecht, Netherlands: Springer, 15. 
2  WALTER, R., ET AL.: «Early Human Occupation of the Red Sea Coast of Eritrea during the Last 

Interglacial», Nature 405, 2000, 66. 
3

 جنول أفريقيا عامقبل التاريخ في  مافي تقسيم فترة عصور للمرة األولى ”MSA“ استخدم مصطلح العصر الحجري األوسط 
 .م١٩55وتم االعتراف بته رسمًيا كمرحلة زمنية وثقافية في الملتمر األفريقي الثالث لعصور ما قبل التاريخ في عام  م،١٩2٩

 CLARK, J.  & COLE, S. (Eds.), Prehistory: Proceedings of the Third Pan-African Congress, Livingstone 1955, 

London: Chatto and Windus, 1957. 

، إنتاج الشظاياهي لهذا التقنية السمات المميزة و (. إعداد النواة) Levalloisهو استخدام تقنية  MSAأفإل ما يميز و  
 النصال.، إعداد النواة، "المدببات" المدببة رلوسوال

 GOODWIN, A.: «The Middle Stone Age», Annals of The South African Museum, XXVII,1929, 95. 

أن مصطلح العصر الحجرى األوسط في أفريقيا يعادل العصر الحجرى القديم األوسط في آسيا  قدامىوافترة الباحثون ال
في كال المنطقتين. ويفإل معظم الباحثين  ”MP”وأوروبا. وعلى هذا استخدم مصطلح  العصر الحجري القديم األوسط

على منطقة شمال أفريقيا وجنول الصحرا ، وهو مصطلح  ير صطلحات منفصلة العصر الحجري األوسط الحاليين استخدام م
على الر م من أن التسلسل و محدد زمنًيا بشكل كاٍف ولكن يمكن تحديدا من خالل التغيرات في المكونات الحجرية لألدوات. 

صر الحجري األوسط في أفريقيا / العصر الحجري القديم األوسط الزمني يفتقر إلى الدقة، إال أن هناب أدلة متزايدة تثبت أن الع
 ألف عام مإت. 3٠ألف و ٤٠ألف عام مإت وانتهي ما بين  ١٠٠ألف و 2٠٠بدأ في وقت ما بين 

CLARK, D. J.: «The Middle Stone Age of East Africa and The Beginning of the Regional Identity», Journal of 

World Prehistory 2- 3, 1988, 236.  

ويشمل  ،ألف عام ق. ح.3٠٠-2٠٠ألف عام ق.ح. وبين  ٤5-3٠، أن العصر الحجرى األوسط يمتد بين Sheaيرى   
مع ما ال يقل عن اثنين من موجات الجفاف  MSA وتقلل المناخ على نطاق واسع خالل MIS  3-8مراحل النظائر البحرية

 ألف عام ق.ح.١35و  75الشديدة  في  ألف عام ق.ح.
 SHEA, JOHN J., Prehistory Stone Tools of Eastern Africa, A Guide, Cambridge: University Press, 2020, 80. 
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متتتن ختتتالل دراستتتة  ٤(AMH( أو )EMH) -)هوموستتتابينز فتتتي أصتتتول وتوستتتعات اإلنستتتان العاقتتتل بحتتتثال
سيما خالل مرحلة النظتائر ال دةمواقع االستيطان الجديفي المستخدمة  واتألدل لجانل التقنى والنمطىمقارنة ل
  6.*(MIS 5)5الخامسة البحرية

: الهجرات البشرية األولى خارج أفريقيا .1  

وأن بدايتتة تطتتور العنصتتر *7نستتان العاقتتل القتتديم،األول لإلى أن أفريقيتتا هتتى المتتوطن أجمتتع العلمتتا  علتت   
وعلتتى األرجتتح حتتدث 8.(خيتترألتتف عتتام )العصتتر الجليتتدى األ 2٠٠منتتذ بهتتا البشتترى "الصتتفات العرقيتتة" حتتدثت 

  ومر بخمس مراحل رئيسة: ٩االنتشار بشكل عرإى على شكل هجرات متفرقة،

                                                                                                                                                                                           

= أوروبية مختلفة، فال يوجد مفهوم أو مصطلح واحد ينطبق بشكل موحد اتتصنيفلريقيا خإعت أفنظًرا ألن العديد من أجزا  و   
 =عبر القارة.

BYINE, A.: «The Bab-al-Mandab vs the Nile-Sinai-Levant: An Appraisal of the Two Dispersal Routes for 

Early Modern Humans out of Africa», African Archaeological Review 23, No.1, 2006, 10. 
 اإلنسان الحديث تشريحًياأو  Early modern human (EMH) اإلنسان الحديث المبكرالهوموسابينز يطلق على  ٤

Anatomically Modern Human (AMH.) 

DAVIES, W.: «The Emergence of Homo Sapiens Sapiens», In: The Oxford Handbook of Archaeology, edited 

by GOSDEN, CHRIS, CUNLIFFE, BARRY and JOYCE, ROSEMARY A., Oxford: Handbooks Online: Sep-12, 2012, 1. 
5
 وما بعدا(. MIS. 5وما قبله( ومتأخرة ) MIS. 6مبكرة )فترة إلى  MSAوسط قسم العصر الحجرى األ 

TRYON, C., FAITH, J.: «Variability in the Middle Stone Age of Eastern Africa», Curr. Anthropol 54 S8, 2013, 

18. 
ة للتوسع تقريًبا، وهى الفترة الرئيسألف عام  7١ألف إلى  ١3٠، منذ MIS) 5) وتمتد مرحلة النظائر البحرية الخامسة 

 الجغرافي لإلنسان العاقل، بما في ذلب االنتقال إلى مناطق جديدة داخل أفريقيا واالنتشار في آسيا.
BLINKHORN, J. & OTHERS.: « Directional Changes in Levallois Core Technologies between Eastern Africa, 

Arabia, and the Levant During MIS 5», Scientific Reports, 2021, 1.  

األوسط ولكنها تتعزز بشكل كبير بمجموعات  الجليدى في العصر مالمح العصر الحجرى األوسط فيها  تستمر اي مرحلة وه
والتى تميز بها العصر مختلفة اختالًفا كبيًرا مواقع جديدة  ستيطانجديدة من األدوات الحجرية التي تظهر جنًبا إلى جنل مع ا

 الجليدى األخير.
6 BLINKHORN, J.  & OTHERS.: «The Structure of the Middle Stone Age of Eastern Africa», Quaternary Science 

Reviews No. 1951,  September 2018, 1.  
*

أن هذا النظرية التى تنادى باألصل األفريقي لإلنسان العاقل القديم  ير صحيحة، وأنه ربما عاش في  Dennell Robinرأى  
ساحل البحر األحمر والتى  آسيا وانتقل منها إلى أفريقيا، وأنه ليست هناب أدلة من الحفريات في المناطق التى تقع على

   .=استخدمت كمعابر آلسيا
= DENNELL R.: «An Asian Perspective on Early Human Dispersal from Africa», Nature, 438|22/29 

December, 2005, 1099-1104.  

وربما منطقة العبور الوحيدة ألوائل البشر بين أفريقيا  ،أكد أن منطقة البحر األحمر تظل أكثر المناطق وإوًحا Bailey ولكن
 .روبا وآسياو وأ

BAILEY, «The Evolution of Human Populations in Arabia», 15–37.  
8 GRUN, R. & OTHERS.: «Electron Spin Resonance Dating and the Evolution of Modern Humans», 

Archaeometry, Oxford Journal of Archaeology 33, 1991, 154. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02773791/195/supp/C
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بداية الهجرة إلنسان الت هوموارجاستر وهومو اريكتوس إلى مناطق شمال أفريقيا والشرق  المرحلة األولى:.1.1
ميلتتتتتتتون عتتتتتتتام أو قبتتتتتتتل ذلتتتتتتتب بقليتتتتتتتل حتتتتتتتول العصتتتتتتتر الجليتتتتتتتدي  ١.8منتتتتتتتذ  األوستتتتتتتط وجورجيتتتتتتتا وشتتتتتتترق آستتتتتتتيا،

 11وربما كانت هذا الهجرة بشكل متقطع ولم تكن استيطاًنا.10،)البليستوسين(
متتتن المحتمتتتل أن االنتشتتتار التتتتالى لإلنستتتان المنتصتتتل متتتن أفريقيتتتا حتتتدث فتتتي العصتتتر  المرحلةةةة اليانيةةةة:.2.1

 ١2مليون عام تقريًبا )العصر اآلشولى(. ١.٤الجليدي األدنى، منذ 
، وهى بداية االنتشار الواستع المفتترة فتي آستيا منتذ "1خارج أفريقيا اسم  يهاُيطلق عل المرحلة اليالية:.3.1

 ١3ألف عام. 8٠٠منذ ط )العصر اآلشولى(، بداية العصر الجليدي األوس
فتتي أواختتر  ، وحتتدثت2فريقيةةا أخةةارج عتترف بتتت"هتتى حركتتة أول إنستتان عاقتتل حتتديث وتُ  المرحلةةة الرابعةةة:.4.1

 ١٤ألف عام.١2٠-١٠٠ر، تقريًبا مابين خيالعصر الجليدي األ
طريتتق  ، وخاصتتةً وآستتياأوروبتتا شتتهدت التوستتع الكبيتتر لإلنستتان العاقتتل الحتتديث فتتي  المرحلةةة الخامسةةة:.5.1

 ١5.ألف عام 85-55الهجرة الجنوبي المقترح في وقت ما بين 
 : شبه الجزيرة العربيةأفريقيا إلى شرق من  دواعى الهجرة .2

فتي أشتد مراحتل الجفتاف فتي متن الغتذا  والميتاا العذبتة حتتى  مستتقرةً  اشبه الجزيترة العربيتة مصتادرً  توفر 
مستتتويات البحتتر عتتن أجتتزا  كبيتترة متتن الجتترف القتتاري والتتتى تستتببت فتتي كشتتفت فقتتد  ،عصتتور متتا قبتتل التتتاريخ

ياليةةة مالجةةت مقترحةةة  وتركةةزت هةةلو الواحةةات فةةي١6تكتتوين "الواحتتات الستتاحلية" التتتي تغتتذيها الينتتابيع الجوفيتتة،
( المنطقتتتة الستتتاحلية 2).( حتتتوة البحتتتر األحمتتتر ومرتفعتتتات عستتتير اليمنيتتتة١: )حةةةول شةةةبه الجزيةةةرة العربيةةةة

 . (١ )شكل١7( الحوة المكشوف من الخلي  العربي3شرقية للجزيرة العربية. )الجنوبية ال

 فيما يلى:أسباب الهجرة ويمكن حصر 

                                                                                                                                                                                           
9 BAR-YOSEF, O. & OTHERS.: «From Africa to Eurasia - Early Dispersals», Quaternary International 75, No.1, 

2001,19.  
10 DERRICOURT, R.: «Getting Out of Africa: Sea Crossings, Land Crossings and Culture in the Hominin 

Migrations », Journal of World Prehistory 19, 2005, 121. 
11 DENNELL, R.: « Dispersal and Colonisation, Long and Short Chronologies: How Continuous is the Early 

Pleistocene Record for Hominids Outside East Africa », Journal of Human Evolution45, 2003, 435. 
12 BAR-YOSEF, From Africa to Eurasia, 19. 
13 ROEBROEKS, W.: «Hominid Behaviour and the Earliest Occupation of Europe: An Exploration», Journal of 

Human Evolution 41, 2001, 441-442. 
 

14 CAMERON C., & OTHERS: Bones, Stone and Molecules, “Out of Africa” and Human Origins, Burlington: 

Elsevier Academic Press, 2004, 233. 
 

15 FORSTER, P., & OTHERS.: «Did Early Humans Go North or South? » Science 308, 2005, 965. 
16 FAURE, H., & OTHERS.: The Coastal Oasis: Ice Age Springs on Emerged Continental Shelves», Global and 

Planetary Change 33, 2002, 47–56.  
17 ROSE J.: «New Light Human on Prehistory in the Arabo-Persian Gulf Oasis», Current Anthropol 51, No. 6, 

2010, 851.  
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المناخية على الساحل الغربى وأصبحت المنطقة قاحلة،  عندما تغيرت الظروف؛ التغيرات المناخية.2.١ -
ومع زيادة الجفاف انخفة عدد السكان، وربما أجبر السكان على االنتشار والتخلي عن مساحات كبيرة من 
األراإي، والتركز في مناطق األراإي المنخفإة حول مصادر المياا الدائمة من الينابيع، أو في مناطق 

، وهى التى تركزت في الطرف الجنوبي للبحر األحمر خاصة حول ار العالية نسبي  تفعات ذات األمطاالمر 
 18.(2 )شكل روالبرب حيث توجد مرتفعات عسي جازاناألطراف الساحلية لشبه الجزيرة العربية بين 

 لكتتل متتن األطتتراف الشتتمالية والجنوبيتتة متتن ستتاحل البحتتر األحمتتر للتغيتترات حساسةةية التكةةوين الجغرافةةي .2.2
حيتث  (؛3 )شتكل بالتدورة الجليديتة، وخاصتة عنتد الطترف الجنتوبي ةالمرتبطتو في مستتوى ستطح البحتر  النسبية

العربتتتى  بحتتترتكتتتون القنتتتاة البحريتتتة إتتتحلة ويمكتتتن عبورهتتتا بستتتهولة، فانخفتتتاة مستتتتوى البحتتتر األحمتتتر هتتتو وال
شتهدت هتا المنطقتة التتى يفتترة أنجزيرة بريم التى تقتع اآلن بتين جيبتوتى والتيمن هتي و  .جعلهما بحار "مغلقة"

  .انتشار البشر من خاللها قديًما

نتاج العوالق خصوبة.3.2 ؛ نتيجة لتدفق العناصر الغذائية من المحيط الهندي البيئة البحرية في الجنوب وا 
إحلة بدرجة كافية لتسهيل إعادة تدوير العناصر الغذائية من كانت من الساحل كبيرة  ساحاتمأن  حيث
وساعد ذلب كله على وفرة األسماب الصالحة  ،البحر إلى منطقة التمثيل الإوئي بالقرل من السطحقاع 

 الفرسان.  ةفي جزير خاًصة للصيد 

متتع وجتتود حمتتم بركانيتتة كبيتترة، والستتهول  الغربةةى وعةةورة سةةطم المنخفضةةات علةةى سةةاحل البحةةر األحمةةر.4.2
 ١٩ذلب منخفة عفار والمنطقة الساحلية إلريتريا. ثيوبية، بما فيالملسا  الواقعة على جانبي الهإبة األ

هتتتتتى متتتتتوطن معظتتتتتم ف ،أفريقيتتتتتا دفتتتتتع إلتتتتتى االنتشتتتتتار والهجتتتتترة ختتتتتارج العامتتتتتل التتتتتذىكتتتتتان هتتتتتو  المةةةةةر  .5.2
األمتتتتتراة الحيوانيتتتتتة التتتتتتى تنتقتتتتتل إلتتتتتى البشتتتتتر والتتتتتتى كتتتتتان لهتتتتتا تتتتتتأثير شتتتتتديد الإتتتتترر علتتتتتى جستتتتتم اإلنستتتتتان 

  .سيات وكذلب الثدييات األخرىوالتي كانت كفيلة بأن تقإي على تجمعات الرئي
ربما خالل ظروف شديدة و زيادة المنافسة على الموارد البحرية، أدت إلى ؛ الزيادة السكانية.6.2

شبه الجزيرة  السكان إلى أن يتفرقوا على طول ساحل البحر األحمر من أفريقيا إلى تدفع2٠،الجفاف
 2١.العربية

ن  ،األدوات الحجريةةوفرة المواد الخام الالزمة لصةناعة  .7.2 وكتان الختام المفإتل الكوارتزيتت والصتوان، وا 
 22.فرت المواد الخام األخرى بكثرة مثل الريوليت، أنديسايت، والبازلتاتو 

                                                           
18 BAILEY, «The Evolution of Human Populations in Arabia», 26. 
19 WALDMANN N, & OTHERS.: «Northward Intrusions of Low- and Mid-latitude Storms Across the Saharo-

Arabian Belt during Past Interglacials», Geology 38, 2010, 567–570. 
20 WALTER, «Early Human», 69. 
21 GRUN, R., & OTHERS.: «Electron Spin Resonance dating and the Evolution of Modern Humans», 

Archaeometry 33, 1991, 188. 
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  :إلى شبه الجزيرة العربيةشرق أفريقيا من الساحل طرق االنتشار  .3

إلتتتتى شتتتبه الجزيتتتترة  ختتتارج أفريقيتتتا مأثنتتتا  هجتتتترتهالبشتتتر األوائتتتتل حتتتتول الطتتترق التتتتتي ستتتلكها  اختلتتتف العلمتتتا   
  :النتشارل نمحتمال انقيطر  وهناب23العربية،
  :الطريق الشمالى.3.١

كتان هنتاب طريقًتا واحتًدا فقتط للوصتول متن البحتتر األحمتر إلتى اليابستة متن الشتمال عبتر منطقتة متتن األرة   
كم تقريبًا تقع بين ساحل البحتر األبتية المتوستط وخلتي  الستويس، وتمتتد شترًقا متن  ١2٠المنخفإة عرإها 

أمام حركتة  واإحٍ  ا مادي  جزً وعلى الر م من عدم وجود حا (.٤ منطقة دلتا النيل حتى شبه جزيرة سينا )شكل
قتد يكتون الوصتول ، فاإلنسان عبر هذا المنطقة؛ إال أن الظروف المناخية قد تشكل عقبة عند حتدوث الجفتاف

لتتم يقتتدم هتذا الطريتتق مستتاًرا مفتوًحتتا أو علتتى أيتتة حتال و 2٤متن النيتتل أيًإتتا مقيتًدا بأوديتتة عميقتتة شتديدة االنحتتدار.
إلى ذلب أن نهر النيتل قتد تعترة النخفتاة كبيتر فتي تتدفق مياهته بشتكل سهاًل بشكل دائم لالنتشار، يإاف 

متقطع أثنا  العصر الجليدي، وال سيما خالل النصف األول منه وأثنا  آخر ذروة جليدية. ومع ذلب، فإن هذا 
الطريتتق، ستتواً  كتتان عتتن طريتتق النيتتل وستتاحل البحتتر المتوستتط، أو مباشتترة بتتين ستتاحل البحتتر األحمتتر ووادي 

 25لالتصتتال بتتين أفريقيتتا و تترل آستتيا، ئ خلتتي  العقبتتة هتتو الشتتريان التترئيسعبتتر خلتتي  الستتويس وشتتواط األردن
 26كثر مال مة لالنتشار خالل الفترة الرطبة فقط.هو األو 

 :الطريق الجنوبى.2.3

عتتتن طريتتتق متتتنخفة عفتتتار فتتتي القتتترن ويصتتتل يبتتتدأ متتتن الطتتترف الجنتتتوبى عنتتتد نهايتتتة البحتتتر األحمتتتر، 
ومن هناب تأخذ مسارات (. 5 )شكل27األحمر عند مإيق بال المندل إلى اليمن مباشرةاألفريقي عبر البحر 

يمتتتتد بمحتتتاذاة ستتتهل تهامتتتة بتتتين المرتفعتتتات وستتتاحل البحتتتر األحمتتتر  :أولهةةةااالنتشتتتار والهجتتترات ثالثتتتة طتتترق، 
شاستتتع يتتتوازى الطريتتتق األول، ويمتتتتد بتتتين الجانتتتل الشتتترقى متتتن المرتفعتتتات واالمتتتتداد ال :ويانيهةةةاوالمرتفعتتتات. 

مر عبر التيمن ثتم عمتان ثتم جنتول شتبه الجزيترة حيث فيستمر في اتجاا الشرق  :اليالثللصحرا  العربية. أما 

                                                                                                                                                                                           
22 PETRAGLIA, M. & OTHERS.: «The Middle Palaeolithic of Arabia: Implications for Modern Human Origins, 

Behaviour and Dispersals», Antiquity 77, 298, December 2003, 681. 
23 BEYIN, « The Bab-al-Mandab», 5. 
24 BUTZER, K.W.: «Pleistocene History of the Nile Valley in Egypt and Lower Nubia», In The Sahara and the 

Nile, edited by WILLIAMS, M., FAURE, H ROTTERDAM: Balkema, 1980, 253–80. 
25 LUIS, R. J., & OTHERS.: «The Levant Versus the Horn of Africa: Evidence for Bidirectional Corridors of 

Human Migrations », Am. J. Hum. Genet., 74, 2004, 543. 
26 BEYIN, « The Bab-al-Mandab», 10. 
27 LAHR, M.M., & OTHERS.: «Multiple Dispersals and Modern Human Origins. Evolutionary», 

Anthropology 3, 1994, 56. 
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العثتور علتى  ة هتذا الطريتق،وعتزز أهميت(. 6 )شتكل28العربية وعبر مإيق هرمز إلى إيتران والمنتاطق الشترقية
باإلإتافة 2٩في شبه الجزيترة العربيتة. ألوسطسجالت أثرية تمتد على نطاق واسع لمواقع من العصر الحجري ا

لمجموعتتات الستتكانية الحديثتتة، والتتتي يبتتدو أنهتتا لإلتتى دراستتات تستتتند إلتتى مقارنتتات لخصتتائو الحمتتة النتتووي 
والتستتالل التتذى 3٠.تقريًبتتا ألتتف عتتام 7٠ختتارج أفريقيتتا منتتذ العاقتتل شتتير إلتتى االنتشتتار الستتريع الفتتردي لإلنستتان تُ 

دى قتدرة الستكان فتي ذلتب الوقتت علتى إعتداد طوافتات أو قتوارل أو الستباحة متا مت :يتبادر إلتى التذهن اآلن هتو
عبر المإيق عدة كيلومترات من الميتاة للعبتور إلتى الجانتل اآلختر حتتى فتي أدنتى مستتوى الرتفتاع الميتاا فتي 

تشتتير شتتواهد األحتتوال وقياستتات مستتتوى ارتفتتاع ميتتاا البحتتر فتتي ذلتتب الوقتتت إلتتى صتتعوبة ذلتتب، وتليتتد و  البحتتر 
ماليتتة وجتتود معتتابر قصتتيرة يمكتتن عبورهتتا عتتن طريتتق التجتتديف البستتيط أو الستتباحة، ستتاعد فتتي ذلتتب إتتيق احت

القناة وارتفاع درجة حرارة ميتاا البحتر ودفئهتا وزيتادة الطفتو النتات  عتن ارتفتاع الملوحتة التتى تستاعد علتى تتدفق 
ألتف  ٩٠٠تمتل أن يحتدث ذلتب قبتل شير إلى أنه من  ير المحالمياا، لكن تقديرات معدالت التدفق المحتملة تُ 

حتدث انخفتاة فتي مستتوى ستطح البحتر عنتد ذروة العصتر الجليتدى وربمتا وصتل عمقته  ؛ حيتثاآلنمتن عتام 
م، ومن ثم فإن احتمالية العبتور البحتري فتي هتذا الفتترة الستابقة بتدون طوافتات أو قتوارل يجتل 5٠إلى مستوى 

تتأتي متن و  ،عبتر البحتر األحمترللمترور هتذا الطريتق  استتخدام دعمهناب أدلة  ير مباشرة تتو 3١.أن تكون كبيرة
حصترًيا فتي  hamadryas عثتر علتى بتابونفقتد ؛ قترد البتابون لتعلتق بالتتاريخ الجغرافتي لنستت دراستة حديثتة

تتم  انتشتاراو 32في الجزيترة العربيتة بأكملهتا. ةالرئيسيات الوحيدمن فريقيا و رل شبه الجزيرة العربية، وهو أشرق 
تحمة كمتا أن تحليتل الت. ألتف عتام 5٠٠يق الجنتوبى، عبتر جستور بريتة تشتكلت خمتس مترات ختالل الطر من 

انتقل فتي أجستام البتابون التتى عثتر عليهتا فتي  ترل المملكتة العربيتة الستعودية، وهتذا يعنتى  هأنوإح أالنووى 
 33البابون الحمدارية األفريقي والعربي.اختالط 

 الشتامفريقيتا و أشتمال شترق فتى العصتر البليستوستيني األعلتى  الحجرية التى ترجع إلى دواتاألفحو وب
 لصتتياديننتشتتار اثتتل الحتتد األقصتتى الشتتمالي اليم فتتي شتتمال الستتودان Station One3٤نستتتنت  أن موقتتع 

                                                           
28 WHALEN, N.M., & OTHERS.: «The Oldowan in Arabia», Adumatu 9, 2004, 7–18. 
29 PETRAGLIA, «The Middle Palaeolithic», 152. 
30 BAILY, «In The Evolution of Human Populations in Arabia», 4. 
31PETRAGLIA, «The Middle Palaeolithic»,155. 
32 WINNEY, B.J., & OTHERS.: «Crossing the Red Sea: Phylogeography of the Hamadryas Baboon, Papio 

Hamadryas Hamadryas», Molecular Ecology 13, 2004, 2. 
33 HAPKE A., & OTHERS.: «Mitochondrial DNA Variation in Eritrean Hamadrys Papio Harmadryas: Life 

History Influences Population Genetic Structure», Behavioural Ecology and Sociobiology 50, 2001, 483-492. 
 

34
العصر ب لرخ، يكم شمال السودان3٠على مبعدة يقع  م١٩6٤في عام  Marks اكتشفه ماركس ،Station One موقع 

شمال شرق بين و  ااإلنسان الحديث تشريحيً التى خرج منها منطقة العتبر نقطة اتصال تقني نمطي بين ويالحجرى األوسط، 
 .فريقياأ

 ROSE, J.: «New Evidence for the Expansion of an Upper Pleistocene Population out of East Africa , from 

the Site of Station One, Northern Sudan», Cambridge Archaeological Journal 14, No.2, 2004, 206-207.    
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لن تسمح بانتشار اإلنسان هذا المنطقة وهذا يعنى أن  ؛فريقياأمن جنول الصحرا  الكبرى في  وجامعى الثمار
ا ختارج أفريقيتا، لتذلب كتان انتشتارا فقتط عبتر الممتر العربتى )الطريتق الجنتوبى(. وكانتت تشتريحي  العاقل الحديث 

شبه الجزيرة العربية هي المنطقة الوحيدة المالئمة والمجاورة و ير المأهولة بالسكان، والتتى تستمح بتوستع هتذا 
 35المجموعات.

 :الجزيرة العربيةشبه إلى شرق أفريقيا األدلة على االنتشار المبكر من  .4

وشتتتبه الجزيتتترة العربيتتتة يجتتتل تنتتتاول األدلتتتة األحفوريتتتة شتتترق أفريقيتتتا عنتتتد دراستتتة االتصتتتال المبكتتتر بتتتين 
 36يكمل اآلخر. منها والجينية واألثرية لتقييم هذا الصالت ألن كل

 :األدلة األحفورية   .1.4

 األفً 5٠-األفً  ١5٠الفترة الزمنية ( خالل هوموسابينزوثقت الدراسات األحفورية وجود اإلنسان العاقل )  
ريتريا وشمال أفريقيا وتنزانيا و أفي المناطق التالية: جنول  عام ق.ح.  فريقيا وجنول  رل آسياأثيوبيا وا 

وحى بحدوث اختالط جيني بين اإلنسان العاقل القديم واإلنسان هناب أدلة أحفورية تُ و 37.وجنول شرق آسيا
ومن أقوى  باإلإافة إلى وجود بعة السمات التشريحية المتشابهة. الحديث الذى انتشر خارج أفريقيا،

والتى تلكد أن هلال   ،الملشرات الحديثة التى تليد ذلب هى التجانس األساسي لشكل جمجمة اإلنسان الحديث
يات وبمقارنة هذا الحفر 38.في أفريقيا والشرق األدنى اواحدً  جميًعا إلى منطقة منشأ واحدة وأصاًل  نالبشر ينتمو 

ألف  ٩2منذ  دنىمع تلب التى تمثل أول ظهور لإلنسان الحديث خارج أفريقيا في وقت الحق في الشرق األ
وعبدور في جماجم سكان مستوطنات البحر األحمر في أسفت بين شكل ًا أن هناب تشابهلوحظ 3٩،عام

العربية وجبل فايا  إريتريا، وبين جماجم سكان جبه في المملكة العربية السعودية بجنول شبه الجزيرة
يقن تأخذ العينات باإلإافة إلى عدم اليعيل هذا النوع من األدلة صعوبة لكن و  .باإلمارات العربية المتحدة
.األنسال المنقرإةعن  تعبرمن بعة العينات التى 

40 

 :األدلة الجينية .2.4
متا بتين  (H. sapiens)جديتد متن اإلنستان العاقتل القتديم  تطتورنشتأ اإلنستان الحتديث فتي أفريقيتا ك   

عام أو نحتو ذلتب، بتدأت هتذا األنتواع الحديثتة فتي التجمتع ثتم  ألف١٠٠ومنذ  ألف عام. 2٠٠ألف عام و١5٠

                                                           
35 ROSE, «New Evidence for the Expansion», 213. 
 

36 HUGO, R. C.: «Out of Africa and into Asia: Fossil and Genetic Evidence on Modern Human Origins and 

Dispersals», Quaternary International 416, 2016, 250. 
37 FLEMING, «The Early Dispersions of Homo», 144. 
38 SMITH, FH, & OTHERS.: «The Assimilation Model, Modern Human Origins in Europe, and the Extinction 

of the Neandertals», Quaternary Intern 137, 2005, 9-12. 
39 MC DOUGALL I, & OTHERS.: «Stratigraphic Placement and Age of Modern Humans from Kibish, 

Ethiopia», Nature 443, 2005, 733.   
40 REYES-CENTENO, « Out of Africa and into Asia», 250. 



   م(2022) 2العدد23املجلد العام لآلثاريين العرب مجلة االتحاد

 

 

161 10.21608/jguaa.2022.96999.1204 DOI :|  هند عبد املجيد الفقى 
 

التوسع في جميتع أنحتا  العتالم القتديم ليحتل هتذا اإلنستان محتل األنتواع البشترية القديمتة الموجتودة مستبًقا ختارج 
األدلتة الجينيتة إلتى أن الستكان الموجتودين فتي أفريقيتا وآستيا  وتشتير ٤١فريقيا مثل إنستان نيانتدرتال فتي أوروبتا.أ

 بعتتتتتة علمتتتتتا  األنثروبولوجيتتتتتا مثتتتتتل وقتتتتتام٤2.أواختتتتتر العصتتتتر البليستوستتتتتينيمنتتتتتذ  ينحتتتتدرون متتتتتن أصتتتتتل واحتتتتتد
Cavalli-Sforza متتتن الستتتكان متتتن جميتتتع كبيتتترة مجموعتتتة لجينتتتات عينتتتات بأختتتذ  لاكافتتتالي ستتتفورزا وزمتتتال

متتن بتتين النتتتائ  التتتي و  .إجتترا  أبحتتاث الحمتتة النتتوويالتوصتتل إلتتى األنمتتاط الجينيتتة قبتتل لتصتتنيف القتتارات 
)ل( تشتتكل الشتتعول األفريقيتتة مجموعتتة  توصتتلوا إليهتتا: )أ( جميتتع الشتتعول الحديثتتة مرتبطتتة ببعإتتها التتبعة.

 ٤3.فريقياأالمحتمل للشعول  ير األفريقية من  صلبيولوجية جينية متميزة عن بقية البشر.)ج( األ

المستخرج من الحفريات على أنه بدخول اإلنسان العاقل إلى ( DNA)دراسة الحمة النوويكما أكدت 
وزمالئتته  Cannدراستتة  كانتتتو ٤٤.أراٍة جديتتدة، فإنتته قتتد تتتزاوج متتع أجنتتاس بشتترية قديمتتة صتتادفها فتتي طريقتته

التتاريخ المحتمتل لتت األم االفتراإتية توصلوا إلى أن  يهابناً  علو  ،دراسات الحمة النوويوأقدم واحدة من أهم 
محتمتتتتل لمجموعتتتتة جينتتتتات المصتتتتدر الفريقيتتتتا هتتتتي أأن و  ،ألتتتتف عتتتتام ق.ح. تقريًبتتتتا 2٠٠ يرجتتتتع إلتتتتىلإلنستتتتانية 

 كمتتا أن دراستتة التوزيتتع الجغرافتتي لعالمتتات الحمتتة النتتووي وعالمتتات الكروموستتوم٤5.الميتوكونتتدريا البشتترية
Yالل تتتتوفير التتتدليل علتتتى الهجتتترة البشتتترية علتتتى طتتتول الطريتتتق فرإتتتية االنتشتتتار المبكتتتر متتتن ختتتل ادعًمتتت قتتتدمت

  ٤6ةالستتاحلي متتن القتترن األفريقتتي إلتتى جنتتول شتتبه الجزيتترة العربيتتة ثتتم إلتتى آستتيا عبتتر ستتاحل شتتبه القتتارة الهنديتت
وهتو ، فريقياأفي  Haplogroup L3هابلو من مجموعة انحدروا  ير األفارقة أن اعتماًدا على ( 7 )شكل
فتتي جنتتول وشتترق  أيًإتتا مجموعتتاتنفتتس هتتذا ال توجتتدو  فريقيتتا.أختتارج  Nو  Mأدى إلتتى ظهتتور ستتالالت متتا 

من المرجح أن وعلى هذا سيا. آإلى جذور عميقة في  رل  M الساللة آسيا وأستراليا واألمريكتين، لكن تفتقر
بعتد ذلتب فتي شتبه انتشتروا ثتم  ،هتذا الطريتقالستكان عبتر هتلال  انتقل عندما يكون هذا النمط الجغرافي قد نشأ 

أمكتتتن تحديتتتد العمتتتر الظتتتاهرى للمجموعتتتة األولتتتى متتتن الميتوكونتتتدريا التتتتى و  (.8 )شتتتكل٤7شتتترقها فتتتيالجزيتتترة و 
                                                           

41 RELETHFORD, J.H.: «Short Review Genetic Evidence and the Modern Human Origins Debate, 

Heredity», Nature 100, 2008, 556–557. 
42 GROUCUTT, «The Prehistory of the Arabian Peninsula», 114. 
43 CAVALLI-SFORZA, L.L, & OTHERS.: The History and Geography of Human Genes, Princeton: Princeton 

University Press, 1994, 154. 
44 WALTER, « Early Human», 65. 
45 CANN, R., & OTHERS.: «Mitochondrial DNA and Human Evolution», Nature 31, 1987, 33. 
46 SCHILLACI, M. A.: «Human Cranial Diversity and Evidence for an Ancient Lineage of Modern 

Humans», Journal of Human Evolution 54, 2008, 814. 
مجموعة هابلو  Haplogroup L3 في انتشار اإلنسان العاقل )هومو سابينز(   محوري  ر كان لها دوAMH  ،خارج أفريقيا

ارتبط  الذى Mالذى يشمل انتشار اإلنسان خارج أفريقيا من أوروبا وآسيا. و  Nا، منهمراحل سبع ىوتحتوى هذا المجموعة عل
 بانتشارا في آسيا وحوة البحر المتوسط.

 ineages Lasic Bacrohaplogroup L3 Mitochondrial DNA MCarriers of « :.OTHERS& ., ICENTE M, VABRERAC

4.-2 2017, Biology, Evolutionary BMC »,goAears Yack to Africa from Asia around 70,000 Bigrated M 
47 ROSE & OTHERS.: «The Nubian Complex of Dhofar, Oman: An African Middle Stone Age Industry in 

Southern Arabia», PLoS ONE6, No. 11, e28239, 2011, 17. 
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بعد ذلب بين مرة أخرى ألف عام ق.ح. ومن المحتمل أن تكون حدثت ١8٠-ألف ٩٠هاجرت من أفريقيا بين 
 ٤8ألف عام ق.ح.١٠5-23
  :األدلة األيرية.3.4

والتتتي تشتتمل التتتى ترجتتع إلتتى العصتتر الحجتترى األوستتط،  الحجريتتة ألدواتبعتتة االمقارنتتة بتتين  تكانتت  
عبتر منتتاطق أو مجموعتة متتن المتدببات المشتتذبة  اللفلوازيتة التقليديتتة األدوات ذات التقنيتتةأو  نتتواة المعتدةعتادة ال

هتو متا  اإلقليمتي والتسلستل الزمنتيالتي تشتترب فيهتا المواقتع التتي تنتمتي إلتى نفتس الستياق و  ٤٩،جغرافية واسعة
فتتتي العصتتتر الحجتتترى  Levalloisوارتتتتبط استتتتخدام التقنيتتتة اللفلوازيتتتة 5٠.البشتتترانتشتتتار ستتتتخدم لتقيتتتيم أنمتتتاط يُ 

فتتى منطقتتة القتترن  تانرئيستت ئتتانتقنيت ظهتترت. و باآلشتتولية المتتتأخرةارتباًطتتا وثيقًتتا األوستتط  فتتي القتترن األفريقتتى 
زالةو  إنتاج الشظايا المدببة من السطح العلوى للنواة ، وهمااألفريقى هناب روابط تقنية واإتحة و ، النواة المعدة ا 

فتتي  (MTA)بتين نمتتط اآلشتتولية اللفلوازيتة فتتي منطقتتة القترن األفريقتتى وبتتين الموستتيرية ذات الطتتابع اآلشتتولى 
  5١شبه الجزيرة العربية.

التتى ترجتع إلتى العصتر الحجترى  شبه الجزيرة العربيتةالعديد من مواقع  فيأكدت االكتشافات األثرية و   
التتتى ظهتترت فتتي بعتتة مواقتتع العصتتر الحجتترى  النوبيتتة القتتديم األوستتط وجتتود صتتناعات المجموعتتة اللفلوازيتتة

الجزيرة شبه بالد الشام و رل لم تظهر في ، بينما القرن األفريقيمنطقة في انتشرت و  األوسط في وادى النيل،
  52(.5MIS) الخامسة خالل مرحلة النظائر البحريةحدث لبشر اتوسع أن مما يشير إلى  ؛لعربيةا

)المتتأخرة(، التتى انتشترت فتتي جنتول مصتر وشتمال الستتودان،  2الطريقتة اللفلوازيتة النوبيتة النتتوع أمتا    
المبكتترة( فتتي طريقتتة إعتتداد النتتواة، ولكنهتتا تختلتتف عنهتتا فتتي أن (١تشتتترب متتع الطريقتتة اللفلوازيتتة النوبيتتة التتتى و 

اإلزالتتة متتن النتتواة تكتتون متتن الحتتواف الجانبيتتة والظهتتر وذلتتب للحصتتول علتتى شتتظايا لفلوازيتتة منفتتردة أو متتدبل 

                                                           
48 CANN, «Mitochondrial DNA», 33. 
49 BEYIN, A., «A Surface Middle Stone Age Assemblage from the Red Sea Coast of Eritrea: Implications for 

Upper Pleistocene Human Dispersals out of Africa», Quaternary International 300, 2013, 195. 
50 CALARK, «The Middle Stone Age», 239. 
51 BEYIN, «The Bab-al-Mandab», 10-11. 

 ارتبط نمط صناعات المجموعة النوبية(N-Nubian Complex)  بالعصر الحجرى األوسط في شمال السودان، وظهرت
 نحا  وادي النيل األوسط والسفلي،للمرة األولى في أواخر الستينات، ثم عثر على العديد من المواقع منذ ذلب الحين في جميع أ

البحرية  درج في مرحلة النظائرينالبحر األحمر. والتأريخ الزمنى لهذا المواقع  والواحات الصحراوية في الصحرا  الشرقية وتالل
( ١المبكرة ) ألف ق.ح(. وتنقسم إلى طريقتين نوبيتين لفلوازيتين، المجموعة النوبية٤7-ألف ١3٠) (MIS 5الخامسة )
  (.2النوبية المتأخرة )والمجموعة 

52 ROSE, «The Nubian Complex of Dhofar», 1. 
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تتشتتابه إلتتى حتتد كبيتتر متتع طريقتتة تصتتنيع المتتدببات المتعتتددة اإلزاالت علتتى ستتطح ف, Preferentialلفلتتوازى
 (.٩ )شكل B4  ،B253عثر عليها في حإرموت باليمن فيالنواة، والتى 

ريترياالتى عُ  دوات الحجريةتشابهت األكما    أهتم المواقتع، ومنهتا  حيتث تتركتز ،ثر عليها في جيبوتى وا 
عبدور على الساحل اإلريترى وما يرتبط بها من بقايا حيوانية الستغالل الثروات البحرية مع تلب الموجودة فى 

وتتم تستجيل مواقتع مماثلتة لمتوقعى عبتدور 5٤،من شتبه الجزيترة العربيتة، وترجتع إلتى نفتس العصتر متعددةمواقع 
لبحتتر األحمتتر، وتتركتتز فتتي منطقتتة جتتدة والقطتتاع الستتاحلي الجنتتوبي بتتين الشتترقى لستتاحل الوأستتفت علتتى طتتول 

 .تأريخهتا بدقتةيمكتن  معظتم هتذا المواقتع اللكتن و 55،ومرتفعتات عستير والوديتان التتي تتجته شترًقا ازانالبرب وجت
 نع من متواد ختام محليتة ذات جتودة رديئتة، أو بقايتا عينتات  يتر مكتملتة الثر عليه بها صُ كما أن أ لل ما عُ 

ن أمكتن تتأريخ الكالستيت متن  يمكن تحديد استخداماتها بسبل عدم وجود أية تتواريخ جيولوجيتة أو إشتعاعية، وا 
 56.ألف عام١٠٠-2٠٠صفاقا بالقرل من الدوادومى، بعمر يتراوح مابين 

 ١جبتل فايتافتى متن شترق شتبه الجزيترة العربيتة ثتر عليهتا التى عُ األدوات  رة بينثيناب أوجه تشابه كوه  
؛ العصتترنفتتس ثتر عليهتتا فتتى شتترق وشتتمال شتترق أفريقيتا والتتتى ترجتتع إلتتى تلتتب التتتى عُ  بتتينو فتي إمتتارة الشتتارقة، 

أستفرت تتواريخ القيتاس اإلشتعاعى بته عتن الكشتف عتن مخلفتات أثريتة فتي ثتالث  ذينه الموقع الوحيد التإحيث 
أدوات صتغيرة، قلبيتة ، وهتى عبتارة عتن فئتوس يدويتة خيترى األطبقات متميزة تمتد معظمها إلى العصر الجليتد

  57.، ومكاشطوجهمتعددة األنوى قرصية ، خارزصلبة، منصال سميكة ثنائية الوجه، 

"الورقيتتتة"  األدوات ينائيةةةة الوجةةةهأهتتتم أنتتتواع األدوات الحجريتتتة التتتتى ظهتتترت فتتتي شتتترق أفريقيتتتا، متتتن و   
وس اليدويتتة، واستتتخدمت كنتتوع متتن أنتتواع التترلوس أو المتتدببات، وتعتمتتد ئتتأو"البيإتتاوية" التتتى تطتتورت عتتن الف

وانتشرت في شبه الجزيرة العربية فتي جبتل فايتا 58على تشظية النواة لتأخذ الشكل الورقى أو البيإاوى المدبل،
في شرق أفريقيا بنوعيها، "الموستتيرية"، التتى تأختذ  الرؤوس "المدببات"بالشارقة، وفى عمان. وأيًإا ظهرت ١

                                                           
 B.4 نتاج شظايا لفلوازية منفردة أو مدبل لفلوازى عن طريق اإلزالة من على التشذيل بالطرق اللفلوزى، إل تعتمدطريقة هى

 على جوانل النواة وظهرها، وتشمل أيًإا طريقة إنتاج المدببات المتعددة اإلزاالت على سطحها. 
 B.2   نتاج شظايا لفلوازية مثلثة منفردة برقائقعلى التشذيل بالطرق اللفلوازى إل هى طريقة تعتمد Levallois  من الرقائق

 ت المتعددة اإلزاالت على سطحها. وتشمل أيًإا طريقة إنتاج المدببامتالقية االتجاا، المثلثة عن طريق اإلزالة أحادية القطل 
53 CRASSSRD, R, & OTHERS.: «The Middle Paleolithic of Arabia: The View from the Hadramawt Region, 

Yemen», In The Evolution of Human Populations in Arabia: Paleoenvironments, Prehistory and Genietcs, 

edited by PETRAGLIA, M. and ROSE, J., 2009, 158-159. 
54 BAR-YOSEF, « From Africa to Eurasia», 20. 
55 BAILEY, «The Evolution of Human Populations», 9. 
56 WHALEN, N.M., & OTHERS.: « Excavation of Acheulean Sites Near Saffaqah, Saudi Arabia, 1403 AH 

1983», Atlal, the Journal of Saudi Arabian Archaeology 8, 1984, 9–24. 
57 PETRAGLIA, M.D., & OTHERS.: «Landscapes, Activity, and the Acheulean to Middle Paleolithic 

Transition in the Kaladgi Basin, India», Journal of Eurasian Prehistory 1(2) in press, 2003, 20-21. 
58 ROSE, « New Evidence for the Expansion», 211-213. 
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شكل شظايا مدببة ذات تشتظية جانبيتة، أو علتى الظهتر لتصتبح األطتراف حتادة متقابلتة االتجتاا. و"اللفلوازيتة"، 
ايا مدببة مثلثة دون تشذيل أو بتشذيل خفيف. وانتشرت في شبه الجزيرة العربية في جبل التى تأخذ شكل شظ

بغتترل ١ حإتترموت، وفتتى المنطقتتة الغربيتتة شتتعبة دحيتته متتن بحتتوة جوبتتا بصتتحرا  النفتتوذ، ومواقتتع ١قطتتار 
 اليمن.

 العصتتر الحجتترى األوستتط  أو العصتتر ال توجتتد أدلتتة علتتى وجتتود صتتالت بتتين المنطقتتتين فتتي أواختترو   
والتتتى عثتتر عليهتتا  (،١٠ شتتكل) الحجتترى المتتتأخر، واالستتتثنا  الوحيتتد هتتو المصتتنوعات الحجريتتة فتتي هرجيستتا

 ُعتتد تعلتتى طتتول الستتاحل الغربتتى للبحتتر األحمتتر وفتتي المنتتاطق الداخليتتة متتن منطقتتة القتترن األفريقتتى أيًإتتا، و 
صناعة حجرية هجينة ودخيلة في العصر الحجترى األوستط والمتتأخر فتى شترق أفريقيتا، وهتو متا اتختذا بعتة 
العلما  كدليل على هجترة بشترية مبكترة متن شتبه الجزيترة العربيتة  رًبتا إلتى شترق أفريقيتا عبتر الطريتق الجنتوبى 

 يقى فقط، ولكن إلى شمال شترق أفريقيتاوربما لم تقتصر الهجرة من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة القرن األفر 
 5٩وبالد الشام أيًإا.

تقنيتات صتناعة ومما سبق يمكن أن نميز في شبه الجزيرة العربية بين نمطين لتقنيتين متمايزتين متن   
شترق شتبه و  الوجه في شتمال ةثنائياألدوات مع  لتقليديةا اللفلوازية: MIS 5خالل المرحلة  األدوات الحجرية
فتي جنتول شتبه الجزيترة هذا التقنيتة جود وو  في جنول شبه الجزيرة العربية النوبيةاللفلوازية والجزيرة العربية. 
في العصتر البشر استخدام الطريق الجنوبى النتشار في بالد الشام(، يدعم فرإية  ة ائب تالعربية )بينما كان
ن كانت األوهذا 6٠الجزيرة العربية.فريقيا إلى شبه أشرق و من شمال الجليدى األخير  ال تتفق مع بعإتها دلة وا 
فنجتد  6١،تنفتى حدوثته لبدايتة االنتشتار ختارج أفريقيتا، إال أنهتا ال امختلفًت اقدم كل دليتل توقيتًتقد البعة تماًما، ف

عتام  ألتف٤5-7٠أنه طبًقا لألدلة الجينية فإن أعمتار الحمتة النتووى للميتوكونتدريا لغيتر األفارقتة يتتراوح بتين 
 . ق.ح، وهو ما يتعارة مع األدلة األثرية التى وإعت تأريًخا مختلًفا للخروج من الجزيرة العربية

: أن أولهةةةةاآرا  محتملتتتتة للتوفيتتتتق بتتتتين األدلتتتتة الجينيتتتتة األحتتتتدث واألدلتتتتة األثريتتتتة األقتتتتدم،  ةوهنتتتتاب ثالثتتتت
قتتد حملتت الحمتتة النتتووى األقتدم مثتتل ستتالالت  MIS 5المجموعتات البشتترية التتى  تتادرت أفريقيتتا ختالل التتت 

                                                           
  شيبة دحيةيقع موقع (SD1 على واجهة )( والجرف الغربي في المرتفعات،  6٠التالل الساحلية )كم من ساحل البحر األحمر

 لوادي سردد .  في الحوة الرسوبي
DELAGNES, A. & OTHERS.: «Middle Paleolithic Settlement in Arabia: First Evidence from a Stratified 

Archaeological Site in Western Yemen», Paper Presented at the meeting of the Paleoanthropology 

Society, Vancouver, British Colombia, 25-26 March, 2008, 5. 
59 ROSE, J. I., & OTHERS.: «The Upper Paleolithic of South Arabia», In The Evolution of Human Populations in 

Arabia: Paleoenvironments, Prehistory and Genietcs, edited by PETRAGLIA, M. and ROSE, J., 169-185, 

Dordrecht: Springer, 2009, 182-183.  
60 ROSE, «The Nubian Complex of Dhofar », 20. 
61 ROSE, J. I.: «New Light on Human Prehistory in the Arabo-Persian Gulf Oasis», Current Anthropology, 

51, No. 6, 2010, 866. 
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L3,4,6 متن المحتمتل أن تكتون االختناقتتات الستكانية الالحقتة متتن . وMIS 4  إلتىMIS 2  قتد قإتت علتتى
 .* فتي التيمنL3نتدرة ستالالت معظم السكان الملسسين في شبه الجزيرة العربية، وهو ما قد يكون متستًقا متع 

 L4، ظهترت فتي ستالالت فريقيتاأشترق المقتام األول ل التى تنتمى في آثار مجموعة هابلويإاف إلى ذلب أن 
ألف عتام ق.ح، ونظتًرا لنتدرة هتذا الستاللة فتال يمكتن التوصتل إلتى  ٩5بت تقدرو شبه الجزيرة العربية، في جنول 

أصتتتغر متتتن زمتتتن أول  د، يعتتتL3 الحمتتتة النتتتووىعمتتتر انتتتدماج أن : يانيهةةةا استتتتنتاجات جغرافيتتتة قاطعتتتة. ةأيتتت
انتشار بشرى من أفريقيتا إلتى شتبه الجزيترة العربيتة إذا كانتت المجموعتات الرائتدة التتى انتقلتت إلتى شتبه الجزيترة 

ولتم يبقتوا علتى  ،لتم يتوستعوا بعتد ظفتارربمتا  ةالنوبيتة عو سكان المجمأن  :ياليها ،العربية ندر فيها عدد اإلناث
لتتى متتدار العصتتر البليستوستتيني المتتتأخر؛ ومتتن ثتتم فهتتي  يتتر ممثلتتة فتتي قيتتد الحيتتاة فتتي شتتبه الجزيتترة العربيتتة ع

اللفلوازيتتة  صتتناعةالوجتتود أمتتا األدلتتة األثريتتة فلتتم نستتتطع متتن خاللهتتا ستتوى توثيتتق  62الستتجل الجينتتي الموجتتود.
عنتد حافتة هإتبة ولكتن حتدود انتشتار أدوات هتذا المجموعتة تنتهتى شترًقا  ،MIS 5c فتي ظفتار ختالل النوبيتة
 نجد.

نتتتتاج األدوات    وعلتتى الجانتتتل اآلختتر ظهتتترت بعتتة اآلرا  التتتتى تتترفة وجتتتود تتتأثيرات فتتتي صتتناعة وا 
الحجريتتة  متتن شتترق أفريقيتتا إلتتى شتتبه الجزيتترة العربيتتة فتتي العصتتر الحجتترى األوستتط، ورأوا أنهتتا تطتتوًرا محلًيتتا، 

لتقتارل التكنولتوجى هتو نظريتات لتفستير البعتد الجغرافتى متع تشتابه األدوات الحجريتة، وهتى: أن ا عتدةطرحوا و 
مشتتركة التقنيتة قتد تكتون الو ؛ بتالنظر إلتى المستافات الكبيترة التتي تفصتل بتين المواقتعاحتمال اليمكن استبعادا، 

بدايتة األقتاليم فتي هتذا بتين لوجتود صتالت شتمال وشترق أفريقيتا، نتيجتة و  بين شتبه الجزيترة العربيتة وبتالد الشتام
هتتذا  يتتدلل علتتىو ستتمات تقنيتتة مميتتزة. نتتت  عنهتتا  ت مستتتقلة الحقتتةمستتاراوجتتود ، متتع األعلتتى الجليتتديالعصتتر 

ختتالل المراحتتل  العصتتر فتتي شتتبه الجزيتترة العربيتتة قتتد متتروا بمراحتتل كبيتترة متتن العزلتتة،هتتذا فتراة أن ستتكان بتتا
 MIS 3.63الجافة من 

  :لبحر األحمر في العصر الحجرى األوسطل اإلريترى ساحلالمواقع االستيطان على .5

اكتشتاف عتدد متن المواقتع علتى  شرق أفريقيا إلى الستاحلالمناطق الداخلية في من نتشار أيد فكرة اال 
فقد عثر على شظايا من المحار والقشريات وكتذلب حفريتات لتبعة  ،طول السواحل الشرقية والجنوبية ألفريقيا

 التكيف البشري فيهذا التغير الكبير  يحتمل أنالثدييات التى تعيش على األرة وبعة األدوات الحجرية. و 
قستتتوة ألتتتف عتتتام تقريًبتتتا بستتتبل ١١5منتتتذ  خيتتتراأل ىالجليتتتد عصتتتربدايتتتة الب رتتتتبطاحتتتدث فتتتي هتتتذا الوقتتتت التتتذى 

؛ حيتث األنهتار والبحيترات فتي شترق أفريقيتا : الظروف المناخية التى نت  عنها تقلو بيئات المياا العذبة مثل
                                                           

62 ROSE, «The Nubian Complex of Dhofar», 18. 
63 DELAGNES, «Inland Human Settlement in Southern Arabia», 471. 

 لعصر الجليدى قبل األخير في أوروبا[ يقابل اشولي ]بدأ العصر الحجري األوسط خالل فترة الجفاف في نهاية العصر اآل
 ين، واستمر حتى بداية العصر الجليدى األخير.الجليدي ينالعصر امتد في فترة ما بين و 

 .823 ,»The Middle Stone Age « ,LARKC 
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ة واالنتشتار متن المنتاطق الداخليتة إلتى الستواحل الرئيس في الإغط على هلال  البشر للهجتر  عاملكانت هي ال
البحريتتة خاصتتًة متتع عتتدم وجتتود منافستتة متتن الثتتدييات األرإتتية األختترى فتتي الحصتتول علتتى المتتوارد الغذائيتتة 

تتتتم استتتتيطان هتتتذا المنتتتاطق الستتتاحلية نتيجتتتة لظروفهتتتا المناخيتتتة المختلفتتتة تماًمتتتا عتتتن و  (.١١ )شتتتكل6٤ البحريتتتة
المنتتتاطق الداخليتتتة، وربمتتتا اعتمتتتدوا علتتتى استتتتغالل المتتتوارد البحريتتتة كغتتتذا  ظتتتروف المنتتتاخ الجتتتاف التتتذى ستتتاد 

.65لهم
للبحتر األحمتر فهتذا  بتىالغر  ساحلال كم على طول ١3٠٠ تبلغ ولما كانت إريتريا تمتد لمساحة طويلة 
 66.متتا قبتتل التتتاريخعصتتور  لبشتتر علتتى شتتاطئها فتتيلمثالًيتتا للبحتتث عتتن أدلتتة االستتتيطان المبكتتر  وقًعتتاجعلهتتا م

تتا عبتتت هتتذا البيئتتة الستتاحلية دوًرا ول فتتي مستتار التطتتور البشتتري كمالجتتئ مستتتقرة وممتترات للتوستتع الجغرافتتي مهم 
الجغرافتتي بقربتته متتن الطتترق الرئيستتة النتشتتار وهجتترة البشتتر  هتتاتميتتز موقعحيتتث 67؛COM الحيتتوى بعتتد ذلتتب

ت االكتشافات األثرية واألدلة البيولوجية من الحفريتات التتى ترجتع إلتى بدايتة العصتر دل  و  األوائل خارج أفريقيا.
على وجود أدوات حجرية على سلسلة مرتفعة من صخور الشعال المرجانيتة علتى  (MSA)الحجرى األوسط 
ن كانت ألف عام، ١25الذى يرجع تأريخه إلى  عبدورحمر في موقعين هما ساحل البحر األ الحديثة األدلة وا 

ألتف ١5٠ريخهتا إلتى أعلتى أدوات حجريتة يرجتع ت اثتر بهتعُ  لتتيا أسةفتو68،تقريًبا ألف عام ١6٤إلى  به تمتد
 6٩.الجز  المركزي من ستاحل إريتريتا التذي يشتمل شتبه جزيترة بتوري وخلتي  زوالامتداد على  كالهما ويقع .عام

منحدرات المرتفعات إلى الغترل، ومتنخفة دناقتل إلتى الجنتول،  :، هىويمتدا بين يالية مناطق بيئية واسعة
 (.١2شكل)7٠والسهول البيئية المتاخمة للساحل

 :موقع عبدور .5.١

علتتى طتتول الستتاحل الغربتتي لشتتبه جزيتترة متتتد متتن الستتهل الستتاحلي إلتتى التإتتاريس الجبليتتة المرتفعتتة ي  
كتم علتى الستاحل  ١وارتفتاع  ،كتم 6.5امتتداد على  بوري على حافة الشعال المرجانية بالقرل من قرية عبدور

                                                           
64  JOORDAENS, J.C.A., & OTHERS.: « Relevance of Aquatic Environments for Hominins: A Case Study from 

Trinil (Java, Indonesia) », Journal of Human Evolution 57, 2009, 657. 
  أظهرت الدراسات أن األطعمة البحرية  نية بالمواد التي قد يكون لها تأثير قوي على الوظائف العإوية والتعبير الجيني ونمو

 .WALTER, Early Human Occupation, 68  الدماغ لدى هلال  البشر

65 BEYIN, A., & OTHERS.: «Prehistoric Settlements on the Red Sea Coast of Eritrea Implications Assessing 

Early Human Dispersals Across the Red Sea Basin» In Early Maritime Cultures in East Africa and the 

Western Indian Ocean, edited by AKSHAY SRATHI, 1-32, Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 2018, 7. 
66 BEYIN, In Early Maritime Cultures, 4. 

  نموذج الواحات الساحلية Coastal Oasis Model (COM) . 

 FAURE & OTHERS.: «The Coastal Oasis: Ice Age Springs on Emerged Continental Shelves», Global and 

Planetary Change 33, 47e56, 2002, 48.  
67 COHEN, K.M., & OTHERS.: «The Earliest Occupation of North-West Europe: A Coastal Perspective», 

Quaternary International 271, 2012, 73. 
68 MAREAN, C.W., & OTHERS.: «Early Human Use of Marine Resources and Pigment in South Africa 

During the Middle Pleistocene», Nature 449, 2007, 907. 
69 BEYIN, « In Early Maritime Cultures», 4. 
70 BONATI, E. & OTHERS.: «Final Desiccation of the Afar Rift, Ethiopia», Science 172, 1971, 468. 
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البقايا األحفورية على الشعال المرجانية من الشمال إلى الجنول، ومن الشرق ثر على عُ و الشرقي لخلي  زوال. 
ُيطلتق عليهتا و ترجتع هتذا الشتعال المرجانيتة إلتى العصتر البليستوستيني، و  إلى الغرل على شتكل حتزام مركتزى.

وتشتكلت . MIS 5eالنظتائر البحريتة الخامستة مرحلة بتت لرخوتت، ARL))لعبتدور المرجانى اسم الحجر الجيري
ثتتم تكونتتت كتلتتة صتتخرية متتن بقايتتا الكائنتتات الحيتتة البحريتتة  ،صتتل فتتي الميتتاا الإتتحلة كصتتدف ومرجتتانفتتي األ

الوستتطى،  نوبيتتة، عبتتدورجال قستتم موقتتع عبتتدور إلتتى ثتتالث منتتاطق جغرافيتتة: عبتتدورنوي التتتى استتتقرت عليهتتا.
، الجتز  الستفلي متن الحصتويةعلى أدوات حجرية وفيرة في الموقتع فتي منطقتة الحجتارة وعثر  .عبدور الشمالية

عثتر كمتا (. ١3 )شتكل7١من حجتر األوبستيديانوشظايا السفلية والشاطئ مثل مكاشط يدوية  صدافمنطقة األ
رئيستتتي فتتتي البيئتتتات القريبتتتة متتتن  الموجتتتودة بشتتتكل نصتتتالوال شتتتظاياالعديتتتد متتتن ال فتتتي عبتتتدور الجنوبيتتتة علتتتى

والتى ترجع إلى العصر الحجرى األوسط. ويشير توزيع هذا األدوات وتنوعها إلى تكيف البشتر متع  ،الشواطئ
فيهتتتا متتتن الميتتتاا  *ربمتتتا جمتتتع البشتتتر األوائتتتل محتتتار الساكوستتتترياو ،72فتتتي البحتتتث عتتتن الطعتتتام البيئتتتة ونشتتتاطهم

 لشتظاياأخرى من األدوات الصغيرة، مثل ا اأنواعً  واوى، ثم استخدمداة ذات الوجهين والناآلالإحلة، باستخدام 
وفتي  .الستخراج األجزا  الصالحة لألكل متن المحتار واألطعمتة البحريتة األخترى علتى طتول الشتاطئ لنصالوا

ثتتتر علتتتى رخويتتتات أختتترى وجتتتود المحتتتار الكبيتتتر وعُ  فقتتتل    ،العصتتتور الالحقتتتة تغيتتترت أنتتتواع األطعمتتتة المحتملتتتة
وهذا يعنى أن التغيرات التى حدثت في البيئة الساحلية ختالل العصتر الجليتدى األخيتر أدت بتدورها ، وقشريات

ر حتتدث هتتو اختفتتا  يتتربمتتا كتتان أهتتم تغيو 73إلتتى حتتدوث تغيتترات جديتتدة فتتي ستتلوكيات البشتتر فتتي وقتتت مبكتتر.
 يهتاعلعثتر التتى و  ،ىاآلشتولالتتى ترجتع إلتى العصتر النتوى ذات الوجهين و  )المدببات( س اليدويةلو الفصناعة 

متن حجتر بعإتها صتنع و  ،تتكتون فتي الغالتل متن صتخور بركانيتة دقيقتة الحبيبتاتفقط، و  عبدور الشمالية في
القتتتتديم فتتتتي العصتتتتر الحجتتتترى العاقتتتتل التتتتتى استتتتتخدمها اإلنستتتتان  نصتتتتالوال شتتتتظايالتحتتتتل محلهتتتتا ال األوبستتتتيديان

خاصتتتة فتتتي الستتتهول القريبتتتة متتتن وعثتتتر عليهتتتا بكثتتترة فتتتي المنتتتاطق التتتثالث بعبتتتدور، (. ١3 )شتتتكل7٤األوستتتط
 (.١٤)شكل75متأخرالعصر الجليدي البداية حتى على األقل بالتزامن كال النوعين واستمر ظهور  .الشاطئ

                                                           
71 WALTER, « Early Human», 68. 

  وأفإل مثال للتكيف البشري مع الموارد الغذائية البحرية.يعتبر هذا الموقع حتى اآلن أقدم 
72 BRUGGEMANN, & OTHERS.: «Stratigraphy, Palaeoenvironments and Model for the Deposition of the 

Abdur Reef Limestone: Context for an Important Archaeological Site from the Last Interglacial on the 

Red Sea Coast of Eritrea», Palaeoecology is an International Medium for the Publication of High Quality and 

Multidisciplinary 203, 2004, 180. 

 
*
أو قد يكون مستطياًل أو  من أنواع المحار الصالحة لألكل، يختلف مظهرا وشكله فيكون في بعة األحيان دائرًيا تقريًبا  

ساحل البحر األحمر في شرق أفريقيا وفي المحيط الهندى وهو شائع على ، و الًبا ما يكون مخطًطا  ير منتظم، ابيإاوي  
 .BEYIN, In Early Maritime Cultures, 4 والهادى؛ حيث يلتصق بالصخور

73 BRUGGEMANN, «Stratigraphy, Paleoenvironments», 203. 
74 MCBREARTY, S.: «The Revolution that wasn't: A New Interpretation of the Origin of Modern Human 

Behavior», Journal Human Evolution 39, 2000, 453-563. 
75 BUFFLER, R.T. & OTHERS., «Geologic Setting of the Abdur Archaeological Site on the Red Sea Coast of 

Eritrea, Africa », Global and Planetary Change 72, 2010, 443. 
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لمناستل كطريتق لالنتشتتار ا ، هتو الموقتع الجغرافتتياإلريتريتتة بعبتدور ARLويقتترح "والتتر" أن موقتتع التت  
 22.5و اشترقً  ْ 37.5 دائرتتى عترة بتين يمتتدحيتث  ؛ستاحل البحتر األحمترعن طريتق والخروج من أفريقيا 

)قفتتزة، ستتخول(، ألتتف عتتام، واستتتقرت فتتي بتتالد الشتتام ١25نتشتتار بتتدأت متتن عبتتدور منتتذ االأن حركتتة و  ،شتتمااًل ْ
أن ويتتدلل علتتى ذلتتب بتتخلتتي  العربتتى إلتتى الهنتتد ثتتم إلتتى جنتتول شتترق آستتيا. شتترًقا علتتى طتتول ال توربمتتا انتشتتر 

علتى التر م متن قلتة عتددها 76،عثتر عليهتا بتهالتى ترجتع إلتى العصتر الحجترى األوستط والتتى األدوات الحجرية 
انتشتتر التتذي  ،"المجمتتع النتتوبي" اُيطلتتق عليهتتو  77،هتتى نفتتس األدوات التتتى عثتتر عليهتتا فتتي شتتبه الجزيتترة العربيتتة

الهنتد ثتم  لتىإلتى ستاحل الخلتي  العربتى متن عمتان إلتى مإتيق هرمتز ومنهتا إ أيًإتاوجنوًبتا النيتل شتمااًل عبتر 
 فتتتتتي المتماثلتتتتتة لبيئتتتتتات الستتتتتاحليةظتتتتتروف اإلتتتتتى هتتتتتذا التشتتتتتابه يعتتتتتزى  Buffler ولكتتتتتن78جنتتتتتول شتتتتترق آستتتتتيا.

 7٩المنطقتين.
 :موقع أسفت .2.5

تقريًبتتا متتن الستتاحل م  ١٠٠٠تقتتع منطقتتة أستتفت علتتى الحافتتة الجنوبيتتة الغربيتتة لخلتتي  زوال، علتتى بعتتد   
 والتتتى نتتت  عنهتتا مجتترىً  ،صتتلة متتن التتتالل البازلتيتتةتبتتين سلستتلة ما منخفًإتتا يقتتع حوًإتتا رملي تتوتشتتمل  الحتتالى،

تحديتتد تتتتاريخ دقيتتق لبدايتتة االستتتتيطان فتتي أستتتفت بستتبل تقلتتتو ويصتتتعل  (.١5 )شتتكل8٠ا إتتحاًل شتتتمااًل مائي تت
ن كانتتت تحديتد عمتر األدوات والحفريتات بهتاريخ إشتعاعي لأباإلإتافة إلتى عتدم وجتود تت البشترية التجمعتات ؛ وا 

ثر عليها في عفار وأحتواة الصتدع اإلثيتوبى فتي تتشابه مع القطع التى عُ  اثر عليها بهالتى عُ القطع األثرية 
التتى عثتر عليهتا فتي شتمال شترق تلتب متع كمتا تشتابهت أيًإتا  .الداخل، والتى تلرخ بالعصر الحجرى األوستط

بانخفتاة أستفت موقتع نظتًرا لعتدم ارتبتاط و 8١،نفس العصر أفريقيا ووادي النيل وجنول شبه الجزيرة العربية في
عتدة كيلتومترات ُبعتد ن معظم مواقع االستيطان البشرية في ذلب الوقت كانتت تقتع علتى أل مستوى سطح البحر

علتى تقتدير  بنتا ً تقع أحزمة الواحتات الستاحلية الخإترا ، و يفترة أن ، حيث إلى الشرق من الشريط الساحلى
مرحلتتة النظتتائر البحريتتة يتتلرخ ب موقتتعال فتتترة أني ،ميتتاا فتتي البحتتر األحمتترللعمتتق أقتتل ارتتتبط بقيتتاس  تقريبتتي

كانتت الستهول ، و كتم شترًقا١٤٠الشتواطئ حتول ستهول بتورى وخلتي  زوال  ، حيتث تراجعتت(MIS 5)الخامستة 
المنخفإتتة حتتول منطقتتة أستتفت قتتد تحولتتت إلتتى منطقتتة مقفتترة، خاليتتة متتن المستتتوطنات البشتترية ألنتته ال يوجتتد 

مع اقترال مستتوى ستطح البحتر متن ارتفاعته . ولكن في المنطقة للبشر وللحيواناتللمياا العذبة  ًيارئيس امصدرً 

                                                           
76 WALTER, «Early Human», 69. 
77 SCHILLACI, M.A.: «Human Cranial Diversity and Evidence for an Ancient Lineage of Modern 

Humans», Journal of Human Evolution 54, 2008, 820-821. 
78 FLEMING, H.C.& OTHERS.: «The Early Dispersions of Homo Sapiens Sapiens and Proto-Human from 

Africa», Journal of the Association for the Study of Language in Prehistory, XVIII, 2013, 151. 
79BUFFLER, « Geologic Setting of the Abdur», 444. 
80 BEYINE, « In Early Maritime Cultures», 8. 
81 WENDORF, F. & OTHERS.: A Middle Stone Age Sequence from the Central Rift Valley, Ethiopia, Polska: 

Akademia Nauk, Warsaw, Poland, 1974, 189. 
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بدرجتة كافيتة  ستتيطانأستفت صتالحة لالت المنطقتة المحيطتة بتأصتبحت ، ى األخيترالجليدالعصر الحالي خالل 
قد ذلب بناً  على و  .حوة الصدع الداخلي أو أولئب المنسحبين من الواحات الساحلية حول للبشر المنتشرين

 82.ألف عام5٠-ألف١5٠حدث في النطاق الزمني بين  ستيطانااليكون 

أستفت، فكانتت المنتاطق األعلتى كثافتة علتى امتتداد متن في مناطق متفرقة األدوات الحجرية  تاكتشفو   
وربمتتتا كانتتتت  .الرملتتتيالحتتتوة المتنتتتاثرة علتتتى ستتتطح  لتتترلوساألطتتتراف الستتتفلية للتتتتالل الغربيتتتة، متتتع بعتتتة ا

األطراف السفلية متن هتذا التتالل مناستبة العتتراة وصتيد الطرائتد البريتة بستهولة، وبتذلب تعكتس هتذا األدوات 
 83.األنشطة التي حدثت في الموقع

فتتي المنتتاطق المرتفعتتة، بينمتتا عثتتر علتتى العديتتد متتن النتتوى متنتتاثرة  شتتظاياقطتتع متتن ال علتتى بقايتتاثتتر عُ و  
االرتفاعتات امتتداد تتم العثتور عليهتا علتى األدوات داخل كترات البازلتت حتول األطتراف الستفلية للتتالل. وأ لتل 

وكانتت فتي حالتة جديتدة، كمتا  ،الحتوة الرملتي( )بما في ذلب تلب الموجودة في A05المنطقة في  المنخفإة
توجتد بشتتكل رئتيس فتي الهتوامش الستتفلية  (، النصتال الصتغيرةنصتتالشتط، اللمكاا، الترلوس)بيتة األدوات أن  ال

قياستتتات الحجتتتم )الطتتتول، متتتن حيتتتث قطعتتتة أثريتتتة فتتتي الموقتتتع  6٠٤تتتتم تحليتتتل و  (.١6 )شتتتكل للحافتتتة الغربيتتتة
نسةتخلص و  .(تشتذيلال، نمتط جتهو الكتلة( والمتغيرات المنفصلة )المواد الخام، الشكل، نوع ال ،بالعرة، السم

معظتتم األدوات مصتتنوعة متتن الخامتتات العاليتتة : مةةايلى الحجريةةة فةةي أسةةفتاألدوات يميةةز  أهةةم مةةامنهةةا أن 
؛ يتتتتم إعتتتداد أ،ل،جتتتت(١7 )شتتتكلوالكوارتز وبستتتيديانأ لبهتتتا متتتن البازلتتتت وحجتتتر األو  ؛امحلي تتت فرةاو الجتتتودة والمتتتت

-)شتتتكل ثنتتتائي االتجتتتااالحتتتادي االتجتتتاا و األطرق البتتت نصتتتلنتتتوى الإزالتتتة  عتتتن طريتتتق النوبيتتتة اللفلوازيتتتة نصتتتالال
عثر على  وايإاً ؛و( ١7 )شكل نسبة صغيرةب، ولكن األوجهالنوى القرصية ومتعددة عثر على كما ؛ (د،ه١7

مشتتذل الحتتواف ، والنتتوع الثتتانى بستتيطبتشتتذيل  متتن النتتوى اللفلوازيتتةثالثتتي الوجتته  ، األوللتترلوسنتتوعين متتن ا
عثتتر علتتى األدوات القزميتتتة ؛ (أ،ل١8 )شتتكل ثالثيتتتة وشتتبه ثالثيتتة (أوراق الشتتجرشتتكل )ورقيتتة نصتتال  لتكتتون

عثتتر علتتى ؛ جتتت، د(١8  ، وتنوعتتت أشتتكالها بتتين البيإتتاوى والمثلتتث )شتتكلمتتم(  ١٠٠)أقتتل متتن ثنائيتتة األوجتته 
لتم يعثتر علتتى و  (.2٠ مثاقتل، مكاشتط، مستننات )شتتكل؛ وعثتر علتتى (١٩ )شتكل رلوسلتتكميتات صتغيرة متن ا

بتالتوازي  األصتليةشتظايا إزالتة الب األدوات المشذبة تتميز  البية؛ و ميكروليثية إمن مجموعات األدواتأدوات 
األدوات التتى عثتر عليهتا  تبتاينتكمتا  ؛(2١ )شتكل هتا وتشتذيل ستطحهاوافح تحديتدعلى امتداد محتور النتواة، ل

م استتتخدوالمالحتظ ا .عترة أو ستمبز أي طتتول أو يتمييمكتن توبالتتالي ال ، فتي أستفت تبايًنتا كبيتًرا فتتي الحجتم
بعتتة التترلوس جلًيتتا فتي ذلتتب  يبتدو، و "النتتاعم" مستتطحالو  "القاستي" غلتتيظالطتترق الالتشتتذيل عتتن طريتق أستلوبى 

 8٤واألدوات ثنائية الوجه.

                                                           
82 BEYIN, «A Surface Middle Stone Age», 210. 
83WENDORF, «A Middle Stone Age Sequence», 189. 
84 BEYIN, «A Surface Middle Stone Age», 204. 
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لمنطقتتة أستتفت متتع الظتتروف الجليديتتة فتتي نفتتس المنطقتتة  حاليتتةوبمقارنتتة الظتتروف المناخيتتة والبيئيتتة ال  
بستتبل  شتترق أفريقيتتا، نجتتد أن الستتاحل اإلريتتترى كتتان يمثتتل واحتتًدا متتن أكثتتر المنتتاطق ستتخونة فتتي شتتمال قتتديًما

ويبتدو أن 85ملتم. 2٠٠، حيث المناخ الصحراوى بمتوسط هطول سنوي لألمطار أقل من التقارل بين المدارات
ثافتة الفترائس والتغيترات يف بما يكفي للتعامتل متع المختاطر االقتصتادية الناجمتة عتن انخفتاة كاإلنسان قد تك  

نتتاج أدوات تتناستل متع هتذا البيئتة. وعلتى التر م متن أنته لتم 86 المناخية باالستقرار حول موارد المياا العذبة، وا 
االنكمتتاش،  ظتتاهرة إلتتىذلتتب يمكتتن أن ُيعتتزى ، و للحيوانتتات التتتى كانتتت تعتتيش فتتي أستتفت أحفوريتتة تكتشتتف بقايتتا

الرواستتتل الدقيقتتتة بستتتبل زوال عتتتوق التتتدفن الستتتريع للبقايتتتا العإتتتوية حيتتتث ت ؛ظتتتاهرة شتتتائعة فتتتي المنطقتتتة ىوهتتت
علتتى هتتذا النحتتو، يمكتتن لجثتتث الحيوانتتات التتتي ظلتتت عالقتتة علتتى الستتطح لفتتترة و بستترعة بواستتطة نشتتاط الريتتاح 

والمثاقتل واألدوات ثنائيتة المثلثتة  )المتدببات( ؛ إال أن العثور علتى العديتد متن الترلوسطويلة أن تتحلل بسرعة
من مهما  ربما شكال جزً   الظبا ( -الحمار الوحشى –الحيوانات )الغزال  صيد وذبحأن الوجه تقدم دلياًل على 

ر بها كستو التى  مثلثةالرلوس ال، ويدلل على ذلب بالعثور على بعة حياة البشر في العصر الحجرى األوسط
ومتتع 87.اصتتطياداعنتتد الحيتتوان  اكتتةدة يقتتذف بهتت ذلتتب عتتن استتتخدامها تصتتادمية عنتتد الطتترف البعيتتد، وربمتتا نتتت 

استمرار تدهور الظروف المناخية وجفاف الموارد المائية وتغير الغطا  النبتاتى، باإلإتافة إلتى زيتادة المنافستة 
البشترية علتى المتوارد البحريتتة فتي العصتر الجليتتدي األخيتر، ربمتا اختتتار اإلنستان التذى كتتان يعتيش علتى طتتول 

88،احل الهجرة خارج أفريقيا بداًل من البقا  على الساحلالس
قل في ا على طول ساحل دناالتحرب جنوبً  فواصل 

 8٩الجزيرة العربية عبر مإيق بال المندل.شبه جنول ومنها إلى  جيبوتي،

 :الساحل الشرقى للبحر األحمر )شبه الجزيرة العربية(مواقع االستيطان على  .6

 دلتيالً كمنتاطق لالستتيطان  فتي شتبه الجزيترة العربيتة لبحتر األحمترعلى ا الساحلية مناطقاستخدام ال دع  يُ 
مإتتيق بتالقرل متن فقتد عثتر ٩٠،ألتف عاًمتتا ق.ح ١25منتذ فريقيتا أشترق تكيتف البشتر التذين انتشتروا متتن علتى 

البشتتر توستتع علتتى مواقتتع تتتدلل هتتذا القتتد ، و موقًعتتا متتن العصتتر الحجتتري القتتديم األوستتط 25علتتى  بتتال المنتتدل
علتى العربتى  بحترستاحل ال، كما تعبر المواقع التى عثر عليهتا علتى جنول شبه الجزيرة العربية وأ شمالنحو 

   ٩١.التوسع في شرق الجزيرة العربية

                                                           
85 CARTO, S.L.  & OTHERS.: «Out of Africa and into an Ice Age: on the Role of Global Climate Change in the 
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87 BEYIN, «A Surface Middle Stone Age», 206. 
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89 BEYIN, «A Surface Middle Stone Age»,210. 
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أجنحة الجرف العربي؛ حيث تقل وعورة السطح حتى هى ة الصالحة لالستيطان كانت المناطق الرئيسو 
علتى هتذا فتإن منتاطق االستتيطان المبكتر  طتول الممتر الجنتوبى. وبنتا ً  تكاد أن تتالشى في اتجاا الشرق علتى

متتتن المحتمتتتل أن تكتتتون علتتتى المحتتتور الشتتتمالي الجنتتتوبي بتتتين عفتتتار والستتتاحل الشتتترقي للبحتتتر  وانتشتتتار البشتتتر
األحمر، وتمتد شمااًل على طول الصدع السوري األردني، وحول قوس زاجروس إلى رأس الخلي  في المنطقتة 

يتران، بتداًل متن الشترق متن ختالل الطريتق المباشترعلى طتول ستاحل المحتيط  الواقعة بين شتبه الجزيترة العربيتة وا 
البشر القناة الجنوبية )مإتيق بتال المنتدل( فتي وقتت  ومثل هذا التفسير يليد فكرة عبور(. 22 )شكل الهندي
العلما  بمجموعتة متن أن خرج لحفريات بشرية في شبه الجزيرة العربية  عدم وجود آثارت  عن نولكن ٩2مبكر.

أنررم مررن  من رر , والعصررا الرىرراو ا وهرر    رر  اآلرا  حتتول كيفيتتة وصتتول األدوات الحجريتتة التتتى ترجتتع إلتتى

صتناعة هتذا  همتا متن ينستل إلتيهمH. sapiens زوهومتو ستابين "،H. helmei" المرتمر  أ  ننار   لمىمر 
المملكتتة العربيتتة الستتعودية والتتيمن، وال تتتزال  ا فتتيالحجتتري األوستتط معروفتتة حصتتري  ومواقتتع العصتتر ٩3األدوات.

 نفت الصتناعات القديمتة فتي العصتر الحجتري القتديموُصت .مساحات شاسعة من شبه الجزيرة خالية من المواقتع
لتم يتتم إجترا  تحديتد كمتي دقيتق صتناعات "موستتيرية". ونظتًرا ألنته في شبه الجزيترة العربيتة علتى أنهتا  األوسط

إلى فقدان األدلة البيئية  تأدكما أن التكلسات الموجودة على هذا األدوات  صناعتها، ألنواع األدوات وتقنيات
ومتن ثتم فتأطلق المصتطلح علتى كتل  ،فأصبح من الصعل فهم وتحديد خصائصتها الزمنيتة والمكانيتة العإوية

ا أو ي تتعتتن تقتتارل هتتذا المنتتاطق زمن النظتتر صتترفاألدوات الموجتتودة فتتي المواقتتع التتتى ترجتتع إلتتى هتتذا العصتتر ب
فريقيا، بينما يستخدم مصتطلح العصتر الحجترى األوستط أمكانًيا مع الصناعات في أوروبا و رل آسيا وشمال 

 ٩٤باعتبارا مرحلة ثقافية دون اإلشارة إلى منطقة إقليمية معينة أو أسلول مميز.

وأن هنتاب وتشير نتتائ  المستح األثترى إلتى أن مواقتع العصتر الحجتري األوستط تقتع فتي بيئتات مختلفتة، 
احتمالية للعثور على مواقع مدفونتة بتالقرل متن شتواطئ البحيترات، حيتث األحتواة الداخليتة وهتوامش ستاحلية 
ومنتتاطق جبليتتة. وتباينتتت المواقتتع علتتى نطتتاق واستتع، وشتتملت الكثبتتان الرمليتتة واألنهتتار ذات الترتيتتل المختلتتف 

مم البركانية وهوامش ساحلية. ويدل وجتود هتذا والمناطق المرتفعة والمنحدرات المطلة على الوديان وحقول الح
تلتتتب المرتبطتتتة  خاصتتتة المواقتتتع داختتتل شتتتبه الجزيتتترة العربيتتتة علتتتى إتتترورة أن تكتتتون الظتتتروف والمتتتوارد مواتيتتتة

ولم يتتم تمييتز طتابع المجموعتات العربيتة بشتكل كتاٍف بتل تميتزت أدواتهتا بتدم  تقاليتد أستلوبية  ،بمصادر المياا
التتتى عثتتر تقنيتتة اللفلوازيتتة األفريقيتتة تليتتد  ولكتتن٩5فًتتا محتتدًدا متتع ظتتروف بيئيتتة معينتتة.ثقافيتتة مختلفتتة وتمثتتل تكي

)حإتترموت وشتترق التتيمن( مواقتتع العصتتر الحجتتري القتتديم األوستتط فتتي جنتتول شتتبه الجزيتترة العربيتتة عليهتتا فتتي 

                                                           
92 BAILEY, «In The Evolution of Human Populations», 17. 
93 LAHR, M.M., & OTHERS.: «Mode 3, Homo Helmei, and the Pattern of Human Evolution in the Middle 
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هتذا التدليل يتدعم المهتاجرين األوائتل، فتإن مقتر كانت هذا المواقع هتي ؛ فإذا فريقيا إلى آسياأنظرية الهجرة من 
 اتشتتتكل أساًستتتكمتتتا أنهتتتا ٩6.نظريتتتة مستتتار العبتتتور القصتتتير علتتتى طتتتول مجتتترى بتتتال المنتتتدل المتتتائي إلتتتى آستتتيا

 ٩7لصناعات النيوليتية في حإرموت.ل

 :إمارة الشارقة بشرق 1FAY-NE1ا جبل فايموقع .1.6

 عثتتر بتته علتتى، ويقتتع إلتتى الغتترل متتن ستتهل المتتدام. كتتم ١8يبلتتغ طتتول هتتذا المتتأوى الصتتخري حتتوالي   
والطبقتة  (MIS 3 - MIS 5) المتتأخر ىعصتر البليستوستينالتتلرخ ب ،متتابعتة أدوات حجرية في ثالث طبقات

عثر بها ٩8(.MIS 5e-OIS 5 ألف عام ق.ح.)85-ألف١25ن يب قع، وتC AH VI)) المستوى السفلى،
وحملتت  ومكاشط جانبية قرصية، صغيرة، وأدوات ورقية ثنائية الوجه، ونصال صلبة، ونوىيدوية س لو ف على
هتي وهتذا الطبقتة  ،.الطابع الموستيرى اآلشولى، واعتمدت على استتخدام التقنيتة اللفلوازيتة أحاديتة االتجتااكلها 

ثتتر عليهتا فتتي شترق وشتتمال شترق أفريقيتتا، التتى عُ التقنيتتة أدواتهتتا متع تقنيتتة صتناعة أكثتر الطبقتات التتتى تتشتابه 
متن ستطح  اللفلوازيتة القرصتية زالتةاإلتقنيتة وذلتب اعتمتاًدا علتى تشتابه أنمتاط  ؛وتلرخ بالعصر الحجرى األوسط

 متتع فريقيتتاأفتتي شتترق الحجريتتة  دواتويرجتتع تتتأريخ األ .(23 )شتتكل٩٩فتتلوس يدويتتة وأدوات ورقيتتةنتتتاج النتتواة إل
تتتم التخلتي عتتن  مبكترال التتاريخفتي هتتذا و  ألتتف عتام ق.ح. 285متتا قبتل إلتى  األوستط ىالحجتتر العصتر بتدايات 

، الطرفيتتتتة والجانبيتتتتة والتتترلوس "المتتتتدببات"، والنصتتتتال، والمكاشتتتتط األدوات المركبتتتتةاستتتتتبدلت بتتتتالفتتتأس اليتتتتدوي و 
قتتد ُينستتل إلتتى الجماعتتات البشتترية  ١فتتي جبتتل فايتتا Cأن المستتتوى وعلتتى هتتذا ربمتتا نستتتنت  ١٠٠األدوات الورقيتتة.

الطبقتتة موقتتع هتتو هتتذا الد عتتيُ  وحتتتى اآلن ١٠١.رريقيتتا فتتي بدايتتة العصتتر الجليتتدي المتتتأخأفالتتتي توستتعت ختتارج 
مواقع الر م من وجود لى عو شرق شبه الجزيرة العربية. في  األوسط التى تلرخ بالعصر الحجرى القديم الوحيدة

ثتر عليهتا فتي مكتان قريتل فتي عُ بهتذا الموقتع،  تصتنيفيةالتقنيتة والناحيتة السطحية ذات صتلة متن بها متناثرات 
كربونتتات الكالستتيوم علتتى القطتتع الحجريتتة ولكتتن يصتتعل تأريخهتتا ألن تكلتتس  ،حتتول جوانتتل جبتتال الحجتترفيلتتى 

                                                           
96 PETRAGLIA, M.D.: «Mind the Gap: Factoring the Arabian   Peninsula and the Indian Subcontinent into 

Out of Africa Models», In: The Human Revolution Revisited, edited by MELLARS P, BOYLE K., BAR-YOSEF O., 

STRINGER C., Cambridge: McDonald Institute Archaeological Publications, 2007, 384. 
97 FLEMING, «The Early Dispersions», 153. 

 AH VI Archaeological Horizon))  في مكان آخر عثر بها على أدوات حجرية  ير موجودة التى الطبقة األثرية السادسة
 في شرق شبه الجزيرة العربية، يرجع إلى العصر الحجرى القديم األوسط.

98 BRETZKE, K., & OTHERS.: «Excavations at Jebel Faya —The FAY-NE1 Shelter Sequence», Proceedings 

of the Seminar for Arabian Studies 44, 2014, 69. 
99 ROSE, «New Light on Human Prehistory», 856. 
100 DANIEL, P. & OTHER., Fifty Years of Emirates Archaeology, Proceedings of the Second International Conference 

on the Archaeology of the United Arab Emirates, 2012, 42. 
101 ROSE, «New Light on Human Prehistory», 857. 
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مجموعتة مماثلتة  عثتر علتىكتذلب و  ألتف عتام ق.ح.25٠المتكسرة الموجودة في هذا المواقع، يجعلها تعود إلى 
            ١٠2.السعوديةالمملكة العربية فاطمة في وسط ووادى  الدوادميأيًإا في  من التقنيات

فريقيا قد امتدت إلى أفي شرق  عبدورستنت  أن صناعة نالتسلسل الزمني الواإح، يمكن أن واعتماًدا على   
س اليدويتة لو استتخدمت التقنيتة اللفلوازيتة األفريقيتة فتي صتناعة النتوى القرصتية والفتحيتث  ،شبه الجزيترة العربيتة

التتى ظهترت  مجمتع النتوبي المبكترة الكمتا استتخدمت تقنيت .باإلمتارات ١فتي جبتل فايتا التى ظهرت في عبدور 
س لو والفتت الورقيتتة ثنائيتتة الوجتته اللفلوازيتتة النوبيتتة أحاديتتة االتجتتاا فتتي صتتناعة األدواتتقنيتتة ال ، وهتتىأسةةفتفتتي 

يمكتتن أن يكتتون الطريتتق عبتتر بتتال و اليدويتتة التتتى انتشتترت متتن شتتمال أفريقيتتا فتتي العصتتر الحجتترى األوستتط، 
 ١٠3األحمر. المندل أو حول الطرف الشمالي للبحر

 :موقع ظفار .2.6
 صاللة سهل، مناطق بيئية أربعإلى  نقسمت سلطنة عمان،من  ىالجنوبي الغربالركن تقع ظفار في   
وأكثر طبقات تحت األرة به  موقعتم الكشف عن  .، جبل قرا، هإبة نجد، صحرا  الربع الخالىالساحلى

 ةالنوبي ةعو المجم - اي  تنتمي إلى صناعة حجرية أفريقية محددة إقليم ،بقعة سطحية جديدة ١٠٠من 
النظائر البحرية الخامسة مرحلة القرن األفريقي خالل منطقة و  أفريقيا شمال شرقظهرت في التى  –ةالمتأخر 

MIS 5c وسط  األول نوى ليفلوازية في وادي أيبوتواكتشفت ١٠٤.ق.ح ألف عام 7٤إلى  اً ألف١28، منذ
  .(2٤ )شكل ، والثانىالنوبى األول ينوكانت من النوع، ظفار

فتتي جنتتول شتتبه الجزيتترة العربيتتة  مةةن النةةوى اإلزالةةةتقنيةةات المشتتتركة بتتين إلتتى الخصتتائو  دراستتةوب  
تكتتون متطابقتتة علتتى التقنيتتة اللفلوازيتتة النوبيتتة تكتتاد ، نستتتنت  أن القتترن األفريقتتىو  تتتى شتتمال شتترق أفريقيتتاومنطق

القرصتتية النتتوع النتتوبى األول، النتتوع النتتوبى الثتتانى، اللفلوازيتتة اإلزالتتة فتتي  طتترق، وتشتتمل جتتانبي البحتتر األحمتتر
الترلوس  فهتي شتيوًعا فتى ظفتار،الحجريةة  األدواتأنةوا  أكثتر  . أمتالنوى المسطحةوا المنفردة، وثنائية االتجاا

متقاربتتة االتجتتاا. كمتتا توجتتد المكاشتتط الالحتتواف الجانبيتة ذات اللفلوازيتتة  الطوليتتة )المتدببات(، الشتتظايا، النصتتال
، وهتتى مثاقتتلوال زاميتتلمتتن األقليتتل متتع عتتدد  قطتتع متفرقتتة مشتتذبة،، و والمختتارزالمستتننات،  ، والطرفيتتة الجانبيتتة

فريقيتتا أفتتي كتتل متتن ثتتر عليهتتا فتتي أفريقيتتا، وترجتتع إلتتى العصتتر الحجتترى األوستتط. و التتتى عُ دوات األنفتتس أنتتواع 
التشتابه وهذا  ١٠5الوجه. ةثنائيدوات األعلى  ةالمتأخر  ةالنوبي ةعو حتوي المجمتوجنول شبه الجزيرة العربية، ال 
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التقنتتى والنمطتتى يلكتتد أن شتترق أفريقيتتا ومنطقتتة ظفتتار متتا هتتى إال منطقتتة ذات طبيعتتة جغرافيتتة ونباتيتتة واحتتدة 
نتيجتة التبتادل الثقتافي، ولتيس نتيجتة للتطتور التكنولتوجي المتتزامن.  هو، وأن هذا التشابه قسمها البحر األحمر

 MIS 5cأن المجموعتتتة النوبيتتتة التتتتى عثتتتر عليهتتتا فتتتي موقتتتع أيبتتتوت األول تتتتلرخ بتتتت إلتتتى  "Rose" تتتتذهلو 
وبالتتتالى فهتتى أقتتدم بقليتتل متتن تلتتب التتتى ظهتترت فتتي أفريقيتتا، وهتتذا قتتد يعنتتى أن هتتذا التقنيتتة )المجموعتتة النوبيتتة 

، ولكتن المتأخرة( نشأت أواًل في شبه الجزيرة العربية ثم انتشرت في شمال شرق أفريقيتا ومنطقتة القترن األفريقتى
فتي المنطقتة،  ىاألثتر  حزيتد متن االكتشتافات والمستال يمكن الجزم بهتذا األمتر ألنته الزالتت هنتاب حاجتة إلتى الم

 ١٠6.MIS 5c مرحلة النظائر البحرية الخامسة حدث تبادل ثقافى عبر البحر األحمر خالل هأنالملكد ولكن 
 :باليمندحية عبة يموقع ش .3.6

إتوً ا جديتًدا  ألف عام ق.ح، وتكمن أهميته في أنه يلقتى 55 منذ (SD1) بدأ استيطان هذا الموقع  
أول مجمع كما أنه يمثل  ،فريقياأالحديث خارج العاقل إلنسان اتوسع مرحلة على دور شبه الجزيرة العربية في 

التتى فصتلها و  ،فريقيتا مباشترةأطبقي ملرخ من العصر الحجري القديم األوسط في هذا الجز  الذي يواجه شترق 
حتتتى ختتالل فتتترات  لالستتتيطان البشتترىمنطقتتة بيئيتتة مواتيتتة  هحوإتت، والتتذى يمثتتل (25-)شتتكل ،وادي ستتردد
التوستتتع متتتع توافتتتق وهتتتو متتتا ي ،مصتتتادر مستتتتدامة للميتتتاا العذبتتتة وموائتتتل جذابتتتةبالمنطقتتته فرت او تتتتفقتتتد  ؛الجفتتتاف

، MIS 5فريقيا أو من بالد الشام ختالل المراحتل الرطبتة متن أالبشري الكبير في شبه الجزيرة العربية، إما من 
  ١٠7.(ألف عام ق.ح.8٠، ١٠٠، ١2٠) MIS 5aو  MIS 5cو  MIS 5eمع المتزامنة 

شمال أفريقيتا والقترن صناعة مع تقنية  التى عثر عليها في هذا الموقع وتتشابه تقنية صناعة األدوات  
عثتتتر بتتته علتتتى مجموعتتتة متنوعتتتة متتتن األدوات  حيتتتث١٠8،وبتتتالد الشتتتام وجنتتتول شتتتبه الجزيتتترة العربيتتتة األفريقتتتى

حتتواف القطتتع الطويلتتة  يتتر شتتظايا اللفلوازيتتة ذات المدببتتة وال شتتظاياالمدببتتة وال نصتتالوال نصتتالالالحجريتتة مثتتل 
نتادرة و يتر  ، وهىالرواسل الغرينية المباشرةجدت في التى و  ،ا  محليفر االمتو المصنوعة من الريوليت  مشذبةال

                                                           
106 ROSE, «The Nubian Complex of Dhofar»,14. 

  م )فوق  365االرتفاع إمن سلسلة من المواقع الطبقية على الإفة اليسرى لوادي سردد عند متوسط  ١تقع شيعبة دحية
شمااًل،  ١5١١.37١) ١عبة دحية يسطح البحر(. وشعيبة دحية هى إحدى روافد وادي سردد. تم تحديد الموقع األول، ش

 شرًقا(. ٤325.67٠
 حوة وادي سردد الرسوبي في  رل منطقة المحكويت اليمنية على طول الطريق الواصل بين صنعا  والحديدة قرل  يقع

كم 5٠قرية خميس بني سعد. والوادي يخترق سفوح المرتفعات الغربية اليمنية ويصل في سهل تهامة الساحلي على بعد حوالي
تهامة الساحلي وهو عبارة عن منطقة رملية مسطحة وجافة للغاية، من شواطئ البحر األحمر الحالية. إلى الغرل منه، سهل 

 تمتد على طول ساحل البحر األحمر اليمني من مإيق بال المندل إلى حدود المملكة العربية السعودية. 
DELAGNES, A., & OTHERS.: «Inland Human Settlement in Southern Arabia 55,000 Years Ago. New 

Evidence from the Wadi Surdud Middle Paleolithic Site Complex, Western Yemen », Journal of Human 

Evolution 63, 2012, 453. 
107 ROSE, «The Nubian Complex of Dhofar»,5. 
108 DELAGNES, «Inland Human Settlement», 452-453. 
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تقنيتتتة الالعامتتة التتتى ارتبطتتت بواشتتتركت هتتذا األدوات فتتتي مجموعتتة متتن الستتمات الفنيتتتة  (.26-)شتتكلمألوفتتة 
عمليتتات اإلزالتتة كانتتت أحاديتتة  المباشتتر بمطرقتتة صتتلبة؛الإتترل عتتن طريتتق تتتتم اإلزالتتة أن ، وهتتى: اللفلوازيتتة
نتت  عنهتا نصتال ليمتالقية االتجاا وبحواف حادة، مشذبة قطع مدببة أو مستطيلة  ير للحصول على  االتجاا

 اأستتلوبً  ليستتت ذات ١شتتيعبة دحيتتة  متتن دواتأن األإلتتى  Delagnes يتتذهل و  .(27-)شتتكل وشتتظايا مدببتتة
بتين األدوات التتى عثتر عليهتا و  هتابين فقتط للمقارنتةتقنية اإلزالتة األساستية للنتوى يمكن استخدام ومن ثم ، امميزً 
الموجتودة  المدببتة شتظاياوالالشتفرات متع  اتشتابهً  وأظهرت هذا المقارنتة١٠٩ .المواقع األخرى في شرق أفريقيافي 
مما يشير إلى أن باليمن لم تستخدم التقنية اللفلوازية النوبية؛  SD1مجموعة أدوات الت  لكنتماًما، و  أسفتفي 

 ١١٠أسفت قد سبقتها زمنًيا.

نتتاج الشتظايا فتي المجموعتات الحجريتة التتى يرى بعتة العلمتا  أن التشتابه و  فتي تقنيتات إعتداد النتواة وا 
يتدل علتى وجتود  تلب التى عثر عليها في الشام وشمال وشرق أفريقياشبه الجزيرة العربية وبين  عثر عليها في

إال تكيفتات لمجموعتات مختلفتة  والتشابه متا هتهذا أن  خربعة اآلاليرى  بينما ١١١صالت بين هذا المناطق.
ن  متن البشتر ال توجتتد بينهتا روابتتط زمانيتة أو مكانيتتة وأن شتبه الجزيتترة ، أو المناخيتتة ظروفهتتا البيئيتة تتشتابهوا 

بهتتا بستتبل التفاعتتل التتذى  محليتتةتطتتورات تقنيتتة حتتدوث وهتتو متتا أدى إلتتى العربيتتة دخلتتت فتتي فتتترة متتن االنعتتزال 
 تطتور تقليتد العصتر الحجتري القتديم األوستط وأن  ،حدث بين المجموعات البشترية التتى استتوطنت هتذا المواقتع

فريقيتا أو أمتن شترق  امباشترً  اتتأثيرً ال يوجتد أنته و ، MIS 3خالل مرحلة قاحلة مبكرة من  محلًيا في الداخلكان 
متا إذا كانتت التجمعتات األثريتة عمتن المترجح أن تكشتف األبحتاث المستتقبلية و  ١١2.فتى ذلتب الوقتت بالد الشتام

شتتتبه  ستتتتوطنتمتتتن وادي ستتتردد يمكتتتن أن تتتترتبط بأحفتتتاد مجموعتتتات بشتتترية حديثتتتة تشتتتريًحا ا تتتتى عثتتتر عليهتتتاال
 نياندرتال.لالتوسع الجنوبي لأنها نتجت عن أو  MIS 5الجزيرة العربية خالل 

 :صحراء النفود QR1 1جبل قطار  .4.6

عثتر بته  .paleolakeال بتالقرل متن حافتةيقع بحوة جوبا، صتحرا  النفتود شتمال شتبه الجزيترة العربيتة،   
م  3٠متن  أكثترإلتى تمتتد طبقيتة  تابعتات، كمتا عثتر علتى تعلى ستطح األرة حجرية "موستيرية"على أدوات 
أنوية لفلوازية قرصية، ومسطحة، وأدوات ثنائية الوجه، ومسننات، وشتظايا ونصتال وعثر بها على في العمق، 

شبه لفلوازية، ومدبل أحادى الوجه، واستخدمت التقنية اللفلوازية األحادية، ومركزية االتجتاا ورلوس )مدببات( 
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متتتع المجموعتتتات الحجريتتتة التتتتى عثتتتر عليهتتتا فتتتي شتتترق  ة هتتتذا األدواتتقنيتتتة صتتتناع تفتتتقتو ١١3 (.28 )شتتتكل
النفتود متن صتحرا  الوصتول إلتى مكانيتة إهذا يشير إلى و ١١5،أيًإامن جبل فايا  MIS 5ومجموعة ١١٤،أفريقيا

بتتالد  إلتتىشتتبه جزيتترة ستينا   شتتمالي متنالطريتتق عبتر الفريقيتا عبتتر جنتتول شتبه الجزيتترة العربيتتة، أو أمتن شتترق 
  ١١6.الشام

 :ئجتاتنةالالخاتمة و 

الحتتديث ختتارج  اإلنستتان العاقتتلكقنتتاة أساستتية لتوستتع  الجنتتوبي طريتتقال واألثريتتة الدراستتات الجينيتتةرجحتتت  -
 في شبه الجزيرة العربية. فريقياأ
حول توقيت بداية االنتشار من إريتريتا  مع بعإها البعة تماًماال تتفق األدلة األحفورية والجينية واألثرية  -

 .تنف حدوثهم إال أنها ل، إلى شبه الجزيرة العربية
ا ا نموذجي تتشتابًها تقني ت  رًبتا(-جنوًبتا -شترًقا -)شمااًل  شبه الجزيرة العربيةمواقع أظهرت التقارير األثرية من  -

، ممتتا العصتتر الحجتترى األوستتط)القتترن األفريقتتي( فتتي  فريقيتتاأشتترق و متتن شتتمال  الحجريتتة تجمعتتاتالوثيقًتتا متتع 
عبتتدور األدوات الحجريتتة التتتى عثتتر عليهتتا فتتي مجموعتتة فتتدلت  المنطقتتتين.يشتتير إلتتى االتصتتاالت الثقافيتتة بتتين 

 ااتتميتز بتت "النتو شرق أفريقيا في استخدام التقنية اللفلوازية النوبية، التى و مع شمال  اواإحً  اأسفت على تشابهً و 
 .2 يةالنوب لطريقةإلى ا ا في أسفتتم اكتشافه تىالالنوى نتمي المثلث وشبه المثلث". وتذات الشكل 

األدوات  كشفت األبحاث األثرية الحديثة في منطقة ظفار بجنول عمتان عتن وجتود العديتد متن مجموعتات  -
كمتتا  الحجريتتة، التتتى ترجتتع إلتتى العصتتر الحجتترى القتتديم األوستتط، والتتتى نفتتذت بتتنفس تقنيتتة اللفلوازيتتة النوبيتتة.

فتي  ١موقتع جبتل فايتاالورقيتة ثنائيتة الوجته متن اللفلوازيتة النوبيتة أحاديتة االتجتاا واألدوات تقنية استخدام  تطابق
ثتتر عليهتتا فتتي "شتتيعبة تشتتابه األدوات التتتى عُ ذلتتب متتا ظهتتر فتتي أستتفت. يإتتاف إلتتى  متتع شتتبه الجزيتترة العربيتتة

الموجودة في أسفت تماًما، ويالحظ أن مجموعة أدوات التت  المدببة شظاياوال" باليمن مع الشفرات SD1 ١دحيه
SD 1 تقنية  تفقتوكذلب  ا.يشير إلى أن أسفت قد سبقتها زمني  مما تقنية اللفلوازية النوبية؛ باليمن لم تستخدم ال

من جبتل  MIS 5ومجموعة  صناعة هذا األدوات مع المجموعات الحجرية التى عثر عليها في شرق أفريقيا،
 أيًإا.فايا 
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 الحجتترى األوستتط فتتي عبتتدور فتتياستتتخدمت التقنيتتة اللفلوازيتتة التقليديتتة األفريقيتتة التتتى ظهتترت فتتي العصتتر  -
 باإلمارات. ١النوى القرصية والفئوس اليدوية في جبل فايا  صناعة

لمواقع أخرى جديدة علتى جتانبى حتوة البحتر  األثرية الحاجة إلى مزيد من األبحاث واالكتشافات تزالال  -
 .التاريخ في المنطقةلسياقات الزمنية والثقافية للتكيفات البشرية في عصور ما قبل اتقييم األحمر، ل
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 ملحق الخرائط واألشكال والصور

 
طبيعية لشبه الجزيرة العربية تصور المناطق  خريطة( ١ )شكل
ثالثة مالجئ والتتعرة النخفاة مستوى سطح البحر  التى الساحلية
( 2( حوة البحر األحمر )١مقترحة حول الجزيرة العربية: )ال

الساحلية الجنوبية الشرقية للجزيرة  -المنطقةفي مرتفعات عسير اليمنية 
 . )تعريل الباحث(.( الحوة المكشوف في الخلي  العربي3العربية )

 ROSE, «New Light Human on Prehistory in the Arabo», 

FIG.1, 851.  

 

 

 
  

  

األحمر تظهر السهول الساحلية لبحر خريطة ل( 3 شكل )   مصادر المياا الدائمة من الينابيع أو المياا الجوفية،  (2 )شكل
                       ا، رتفعات ذات األمطار العالية نسبي  مناطق الم                                  (.معربة) التي تشكلت خالل العصر الجليدي

 (معربة. )األحمر، األطراف الساحلية لشبه الجزيرة العربيةالطرف الجنوبي للبحر 
BAILEY, The Red Sea Coastal Landscapes, 8.         BEYIN, Prehistoric Settlements on the Red Sea, 5, FIG. 1A 
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 )تعريل الباحث(. النيل والبحر األبية المتوسط.  الطريق الشمالى من البحر األحمر عبر وادى( ٤ )شكل

FIELD, Assessment of the Southern Dispersal, 13, FIG.2. ( الباحث )تعريل   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على طول ساحل البحر األحمر. الطريق الجنوبى عبر بال المندل( 5 )شكل

FIELD, Assessment of the Southern Dispersal, 15, FIG. 4. ()تعريل الباحث   
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 .)تعريل الباحث( . الطريق من مإيق بال المندل على طول الساحل العربي (6 )شكل

FIELD, Assessment of the Southern Dispersal, 17, FIG.4. 

 
دعًما لفرإية االنتشار المبكر على طول الطريق Y التوزيع الجغرافي لعالمات الحمة النووي وعالمات الكروموسوم( 7 )شكل

 الساحلي من القرن األفريقي إلى جنول شبه الجزيرة العربية ثم إلى آسيا عبر ساحل شبه القارة الهندية.
HUGO, Out of Africa and into Asia, 254, FIG.2. 

 

العصر البليستوسيني فى  اإلنسان الحديث فريقيا. )أ( توسعأخارج االنتشار األدلة األحفورية والجينية الحالية لعملية ( 8 )شكل
على طول  المبكر من شرق إفريقيا إلى بالد الشام وشبه الجزيرة العربية. )ل( توسع اإلنسان الحديث في جنول شرق آسيا

مع بقا   ،السكان عبر جنول شرق آسياانتشار . )ج( ألف عام5٠منذ ما يقرل من  الطريق الجنوبي، ليصل إلى أستراليا
 HUGO, Out of Africa and into Asia, 255, FIG.3      األستراليين الميالنيزيين معزولين نسبًيا.
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.          

 B.4نواة من حإرموت يتم إعدادها طبًقا للطريقة -لB.2  طبًقا للطريقةإرموت يتم إعدادها نواة من ح -أ(٩)شكل
CRASSSRD, The Middle Paleolithic of Arabia, 159-160, FIGS.6,8. 

 

 
 
 
 
 

 تشابه تقنية صناعة األدوات الحجرية بين شبه الجزيرة العربية والقرن األفريقى( ١٠ )شكل
 ذو الطابع اآلشولى، وادى عارة في عمان. آداة ثنائية الوجه من النوع الموستيرى-أ

 

 
 
 

 
 

 س اليدوية ذات النمط اآلشولى اللفلوازى، هرجيسا.لو الف - ل
BEYIN, The Bab-al-Mandab, 12, FIG. 2-2,2-3. 
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 (معربة) .على طول ساحل البحر األحمر اإلريتري االستيطان يوإح آليةنموذج افتراإي ( ١١ )شكل 
BEYIN, Prehistoric Settlements on the Red Sea, 5, FIG.1.            

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (معربة)زوال وشبه جزيرة بورى.   ( خريطة توإح موقعى عبدور وأسفت على خلي ١2 )شكل 
BEYIN, Prehistoric Settlements on the Red Sea, 6, FIG. 2.  
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 .ARLعبدور الت   األوبسيديان،شظايا من حجر  -( ١3 )شكل
BEYIN, Prehistoric Settlements on the Red Sea, 8, FIG. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 .التى عثر عليها في عبدوردوات لأل( صور فوتو رافية ١٤ )شكل

 المرتبط بمحار ساكوستريا.ثنائية الوجه من حجر "األوبسيديان"  أ( آداة )

 )ل( صورة مقّربة لنفس اآلداة السابقة،                                

     )ج( آداة ثنائية الوجه من النوع اآلشولي من حجر الريوليت البركاني،

           .من العصر الحجرى األوسط وبسيديانمن حجر األشظايا  )د( 
BRUGGEMANN, Stratigraphy Palaeoenvironments, 201, FIG. 6. 
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.معربة()( موقع أسفت ١5 )شكل  
BEYIN, Early Maritime, 10, FIG. 5. 

 
 

 

 

 

 

 

.التجاا، تشذيل متكرر ثنائى االلفلوازية النوبية، النوع الثانى-أنواع النوى في أسفت: )أ(( ١6 )شكل  

     نواة مركزية منفردة. -)جت(   .، النوع األولالمنفردة اللفلوازية النوبية -)ل(                                
BEYIN, A Surface Middle Stone Age, 201, FIG.4. 
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. )د، هت( نصال مدببة   
 

 

 

 

  

 

 
 

.)و( نواة قرصية الشكل   
BEYIN, A Surface Middle Stone Age, 202, FIG.5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 س يدوية.لو ف)أ(، )ل( ( ١7 )شكل 
 

 

 

 

 

 

 أدوات صغيرة ثنائية الوجه.)جت(، )د(  
BEYIN, A Surface Middle Stone Age,203, FIG.6. 
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 .مدببات من العصر الحجرى األوسط في أسفت –( رلوس ١8 )شكل
BEYIN, A Surface Middle Stone Age,204, FIG.7. 

 

 ، )د( مسنن.محززمكشط، )ج(  عثر عليها في أسفت، )أ( مثقل، )ل(( مجموعة من األدوات التى ١٩ )شكل
BEYIN, A Surface Middle Stone Age, 206, FIG.8. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( شظايا لفلوازية من أسفت.2٠ )شكل
BEYIN, A Surface Middle Stone Age, 207, FIG.9. 
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األسهم الصلبة = المسارات المحتملة للتفاعالت،  الجزيرة العربية.خريطة توإح مسارات االتصال بين إريتريا وشبه  (2١ )شكل
تقطعة = المناطق التي السهم المتقطع، = مسار التفاعل الذي قد يكون موجوًدا أثنا  انخفاة مستوى سطح البحر، الدوائر الم

 .BEYIN, Prehistoric Settlements on the Red Sea, 28, FIG.22  : (معربة)     .مستوطنات ما قبل التاريختوجد فيها 

 

 ،جبل فايامن ( نماذج من األدوات الحجرية 22 )شكل

 نوى. ١١-7 قطع مشذبة. ٤شظايا.  3، 2أدوات ثنائية الوجه.  5 ،6، ١) ،AH VIطبقة األثرية السادسة ال
BRETZKE, & OTHERS, Excavations at Jebel Faya,77, FIG.7. 
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، ظفار، موقع أيبوت األول.والثانى النوبية للنوى من النوع األول( التقنية 23 )شكل   

 (.أالنوع الثانى ))ل، جت، د(  النوع األول 
ROSE, The Nubian Complex of Dhofar,10, FIG.9. 

 

 .ألف عام ق.ح(55منذ داخل الحوة )الخط الساحلي    SD1ية دحشيعبة   موقع( حوة وادي سردد و 2٤)شكل  

DELAGNES, Inland Human Settlement in Southern Arabia, 454, FIG.1. (تعريل الباحث)   

. 

 SD1سميكة كبيرة من موقع شيعبة دحية نصال  (١١-5، )مدببة( نصال ٤-١(  )25 )شكل 
DELAGNES, Inland Human Settlement, 464, FIG.12. 
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 ( شظايا مدببة بإزالة واحدة١8-١٤( شظايا مدببة، )١3-١( )26 )شكل

 .SD1أو اثنين من الحواف الجانبية الحادة؛ 
DELAGNES, Inland Human Settlement, 464, FIG.12. 
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 ( نواة2نتاج مركزية االتجاا، )( نواة لفلوازية أحادية اإل١، )١ األدوات الحجرية التى عثر عليها في جبل قطار( 27-)شكل
اة قرصية نو ( 5، )تجاا( نواة قرصية، ثنائية اال٤، )تجاااالنواة قرصية مركزية  (3قرصية مسطحة مركزية االتجاا، ) لفلوازية

( ٩نصل ذو أوجه، )( 8جانبي، )تشذيل ( شظية ذات 7شظية من نواة ليفلوازية مركزية االتجاا، ) (6)بإزالة ثنائية االتجاا 
 مدبل لفلوازى سميب أحادى الوجه ومشذل من الجانبين.( ١٠مدبل شبه لفلوازى ثنائى السطح، )

PETRAGLIA & OTHERS, Middle Paleolithic Occupation, 1557, FIG.3. 


