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   بكوك  ،ضرلأا  لك  ةععضب   يعيلام   عم  ، ينعسلا   دعحل  رعيغ   َوبعسم.  عيح  رعهظت  ضععب  ةوعقلا  ةعبيهرلايتعرض
  عورف  ةرجش  ةايحلا  اعًرف  دعب  ،رخلآا  وهو  ام  ينعي   م  روظنملا  ،يجوعلويجلا  ضارعقنا  تاعقولخم  لا  دعلتمز َِّ     لاوُتع 

    ءافتخاو  تلالاس  ةلماك   م  ،دوجولا  اذكه  ةطاسبب.ُتحصى، 

   يلاوح  66   َويلم  ،ةنس  عقو  دحأ  هذه   ادحلأا  غري  ،ةقوبسملا  وهو  رهشأ   ادحأ  ضارقنلاا  يعامجلا. كلذوقبل
   تعضرقنا  ،تاروعصانيدلا  يعف  لعظ  ةعلاح   عم   لاتعخلاا  يعئيبلا  تعَّمع  ،بعكوكلا  دععب   أ  تمدطعصا  ةرخعصعنعدما 

   عدص  ناجوكينام  يف  ،ادنك  يذلا  لصي   هضرع   هلإ   هئم  ،رتموهليك  نهم   اددهصا   ررهص   همداق  نهم   اهضفلا   رهعب   هسمرنتج

   رراهب  ذهنم  512  نوهيلم   نهس.دهقتعُيو  نأ  اكيلهومترا      ا لاهمم   هقو  ذهنم  66  نوهيلم   نهس  رفهسأ  نهع   ارهقنااصهدداما

 .ىريو   عب  نيلحابلا  نأ  هذه   اماددصلاا   مرضلا  قت  لكشب  ،يرود   كحتتو  اهب   كرح   اهظنلا  يهسمشلا  رهبعالديناصورا  

    ملظملا  يف   رجم  برد   نابتلا.الماد  



   ةرعيبك   عجحلا  بعكوكب  رَلأاض .وَىعتح  اعنموي  ،اذعه  لا  عي از  انععسوب   أ   َرعن  ةعبدنلا  ةعجتانلا   عع  ، داعصتلافضعائية 
    ةرفح  برتقي  اهضرع   م  022  رتموليك  يف  هبش  ةريزج   اتاكوي.وهي 

  لظي  اذه  اثًدح  ،ادًيحو   م   يب   «ربكأ  ةسمخ»  تاضارقنا  ةيعامج  ةيثراك  رقي  اهب  ءاعملع  ،تاعيرفحلا  لاو   َدعلك   ُيع 
   وعحن  050   َوعيلم  ،ةنعس  ىعضق  ضارعقنلاا  يعاعمجلا  يعمربلا  يعسايرتلاَ)ضارعقنا  يعاعمج  ععقو   يعبفقبعلَ.أسعوأها 
    ييجوعلويجلا  يعمربلا  يعسايرتلاو  وأ  يعثلاثلا)َىعلع  اعم  رَّدعقيُ  ةععستب   عم  لعك  ةرعشع  وَعنأعا  ىعلع  ،بعكوكلاالعصعري  
   ءاملعلا  هعيلع   عسا   «توعملا   يعظعلا».َةفاعضلإابو  ىعلإ   ادعحأ  ضارعقنلاا  ةعسمخلا  ،ةريهعشلا  ةعم ث  ةعلدأ  ىعلعوأطلق 
   تارشع   م   ادحأ  ضارقنلاا  يعامجلا  لعقلأا  ةةعطو.َ علو  ععقت  كعلت   ادعحلأا  ررعصلأا  ببعسب   َوعق  ،ةقحاعسوقوع 
   طبترا  يمانتلاب  لئاهلا  طاشنلل  يناكربلا  يف  عيمج  ءاحنأ  ، لاععلا   ذعلاو  بَّبعست  يعف  رع يرت  يخيراعت  يعبيرختفبعضها 
     رئاسخو  ةيئيب.للمناخ 

    َوثحابلا   أ   ظعم  تاضارقنلاا  ،ةيعامجلا  وأ  اضًعب  ،اهنم  جتن   ع  طورض  اهفلخ  لخُادت   يثدح  ، يريبكويعتقد
   دُاصت  ريبك   ارمثل      اكرب   خض.َامبرو  تعجر  أوسأ  تلااح  ضارقنلاا  يعامجلا  ىلإ  درجم  ءوس  ،تيقوت  وأوثو 
    كمي   أ  هيمسن  ءوس  ظح  يبكوك.َوأ  امبر   ل   كت  لااتاضارقن  ةيعامجلا  ةجتان   عع   دعح   َوعضوف  يئاوعشعما 
   ، لاطلإا  امبرو   كمي  ؤبنتلا  اهب  اهنييعتو   اظتناب.َدقلو   هكت  ضعب   يثحابلا  ةدشب  ،اهضعب  ببسب  طامنلأاعلى 
    يتلا  اهودصر  يف  ءانثأ  تامداصتلا  ةقلامعلا  لاوطاشن  يناكربلا  ضافخناو  ع ونتلا  يجولويبلا.المثيرة 

   لئاوأ  ،تاينينامثلا  رثع  املاع  تايرفحلا  يف  ةعماج  ،وغاكيش  ديفيد  بوار  كاجو  ،يكسوكبيس  ىلع  ليلد  ريشيفي
   طمن   م  ضارقنلاا  ،يعامجلا  رمعب  06   َويلم  ةنس  يف  جعسلال   َروعفحلأا   ذعلا  دوععي  ةعبقحل  توعملا   يعظعلاإلى 
   رصعلا  يمربلا  يسايرتلا.َاذه  رتاوتلا  رمعب  06   َويلم   اع  براقي   ادحأ  ضارقنلاا  ةسمخلا  ،ةريبكلا  قفاوتيوفي 
   ،اهعم  كلذكو  عم  ديدعلا  اهريغ.بشدة 

    دم  تاونسلا  ،ةقحلالا  لصوت  دعيدعلا   عم   يثحاعبلا   يذعلا  اوعسرد  تلاجعسلا  ةعيجولويجلا  ضررعل  ىعلإ   عفنوعلى
   ةديرفلا  بوارل  ،يكسوكبيسو  اودجوو   أ  ضارقنلاا  يعامجلا  ععقو  لكعشب   َرود  لعك  02   َوعيلم  ،ةنعساالستنتاجات 
   ةرعتف   عصنلا  راعيلم  عسةن  ةيعضاملا. َدعقو   ععز  ضععب  ءلاؤعه   يثحاعبلا  اعضًيأ   هفعشك   عع  رع يرت  لعثامم   غاعنتموفعي 
    طاشنلل  ،يناكربلا  دوجوو  رفحلا  ةجتانلا   ع   ادطصلاا   اسجةب  ةينوك.ودورَ  



    أ  لك  02   َويلم  ةنس  ،ابًيرقت  ديزت  وأ  ،صقنت   قت   وجنلا  ،ةيذاحتم  رثؤتل  ىلع  ةفاك   اكشأ  ةاعيحلا  ىعلعويبدو
   تلظ  ةبغرلا  يف  دوجو  ةَّيلآ  ةحضاو  طبرت  عيمج  هذه  رهاوظلا  ،ةفلتخملا  ىلع  شماه   امتها   حبلاولقدَ.األرض 
   تاونسل.َل ك  ودبي   أ  اذعه  ععضولا  عل   رمتعسي  ،اذعكه  اعقًفوف  لعكيامل  ،وعنيبمار   لاعع  اعيجولويجلا  يعف  ةععماجالعلمي 
   دق   َوكت  ةداملا  ةملظملا  يه  ةقلح  طبرلا  ةدوقفملا  ءارو  ةيللآا  ةضمارلا  تارودل  ةددعتم   عم  تامداعصتلانيويورك، 
    طاشنلاو  يناكربلا  ،لئاهلا  تومو  بكاوكلا  ىلع  رم   ييلام  ينسلا .العمالقة، 

  ةملظملا  يه  ةدام  ريغ  ،ةيئرم  امَّلق  لععافتت  ععم  ةعيقب   َوعكلا   عم   لاعخ   أ  ةوعق   َرعخأ  ةرياعرم  ةوعقل  عيبذاجلاة.َالمادة
   تناك  ةيهام  ةداملا  ،ةملظملا  دقف   دتسا  ءاملع  كلفلا  ىلع  اهنأ  ،ةرشتنم   م   لاخ  ةدهاشم  ةيفيك  ةباجتعساومهما 
   ةريبكلا  ةوقل  ةيبذاجلا  ةرداصلا  اهنع. َودبيو   أ  ةداملا  ةعملظملا  لِّ كعشت  اعم  برعقي   عم  55  يعف  ةعئملا   عم  ةعلتكالنظ  
   ،ةيلكلا  دقتعيُو  اهنأ   َوكت  لكايهلا  ةينوكلا  يتلا   عدت  دوجو  تارجملا. َحجرتو  ديدعلا   م  تايرظنلا   أ  ةداملاالكوَ  
   زكرتت  يف  تايوتسملا  ةيزكرملا   م  تاَّرجملا  ةينوزلحلا  لثم  برد  ةنابتلا.َوَحجرةتي  انماظن  ،يسمشلا   ذلاالمظلمة 
   ءطبب   وح  اَونة  ،ةرجملا  لكشب   َرود  ادًوعص  اطًوبهو  يف  هذه  ،ةداملا  املثم  ليامتي   يِّ لِّفلا  يف  املاءَ. دعقتعيُويدور 
   رمع  اذه  حجرةتلا  لصي  ىلإ  02   َويلم  ةنس  ابًيرقت. َلهف  ودبي  اذه  ؟افًولةمأ  

    اع  0202،  رشن  املاع  زَيفلاءاعي  ازعيل   ادعنار  ويثاعمو   عير  يعف  ةععماج  دراعفراه  ةعسارد   ِّ يعبت   عيك   عكمي   َوعقلفي
   ةععيبذاجلا  يعف  صرععق  قععيقر   عم  ةداععملا  ةععملظملا  يعف   َوتععسم  ةرعجملا   أ  شِّ وععشت  ىععلع  تارادعم  تابنذععملا  دععنعسعحب 
   انماظن  يسمشلا  ،اهربع  امم  جتني  هنع  ةباصإ  ضرلأا  ددعب   عم  تامداعصتلا  ةعقلامعلا  اعًّيرود  َىعتحو  لعصتمرور 
   ةديعبلا  ىلإ  تارادم  روبع  ،ضرلأا   دطصتو  اهب  ،لًاعف  لا  دب   أ   َوكي  صرق  ةداملا  ةملظملا  ،اقًيقر  امبالمذنبات 
   رععشعُ  كمععسُ  صرععق   وععجنلا   ععم  ةرععجم  برد  ،ةععنابتلا  ةععفاثكبو  براععقت  ةدععحو   ععم  ةععلتكلا  ةيععسمشلا  لععكل  ةنععسيقععارب 
     ةعَّبرمضوئية 

   ةيرظن   ادنار   يرو  لكشب   اع  عم  صئاصخلا  ةيقطنملا  ةداملل  ،ةملظملا  عمو  كلذ  دقف  اهمدختسا   َوثحابلاتتفق
   ةيرود  تامداصتلا  طقف  َحرتقيو  وعنيبمار  يعف  هتعسارد  ،ةدعيدجلا  يعتلا  ترعشنُ  يعف  ةعيرود  Monthly Noticesشرحل 

of the Royal Astronomical Society   َ   عم   عكمملا   أ  رعأنعه    ةداعملا  ةعملظملا  ةعيرود   ودعح   يكارعبلاُتفس ِّ
   .َوَدوعت  ذهه  ةركفلا  ىلإ   حب   كحم  اًّيملع  رشنُ  يف  تاينيعستلاأيًضا 



   ونيبمار  هنإ  اذإ  تلكش  ةداملا  ةملظملا  َلًاتك  ،ةفيثك  ًَلادب   م  راشتنلاا  لكشب  عَّزوم  يعف  ععيمج  ءاعحنأ  ،صرعقلايقو 
    م   كمملا   أ  فرحنت  ،ضرلأا  وَقتو   بحسب  دادعأ  ةريبك   م  تاميسج  ةداعملا  ةعملظملا  ىعلإ  لعقح  اعهتيبذاجفإنه 
   دععنع  اععهرورم  صرقلاععب.َعاهدععن  طقععستس  تاميععسجلا  ىععلإ  ةاوععن  ،ضرلأا   ععيح   ععكمي   أ  لععصت  ىععلإ  تاععفاثكالخععاص 
   ءاضقل  اهضعب  ىلع  ،ضعب  امم   دؤي  لإى   يخست  ةاونلا  ىلإ  تائم  تاجردلا   لاخ  روبع   اعظنلا  يعسمشلاكافية 
   ةرجملا  َىلعو  دادتما   ييلام  ، ينسلا  فذقتس  ةاونلا  تاذ  ةرارحلا  ةدئازلا  َلًايس  َلًائاعه   عم  داوعملا  ةرهعصنملالمستوَ  
  لصت  ىلإ  ،حطسلا  ببستتل  يف   ارالتي      يكاربلا  ،ةمخضلا  يتلا   َِّ زمت  تاراعقلا  رعِّ يرتو  تايوتعسم  رعحبلا  رعِّ يرتوث و 
   َ دحيسو  كلذ  يف   فن  تقولا   ذلا  رمتست  هعيف  تابنذعملا  ،ةبرطعضملا   دعل  رورعم   اعظنلا  يعسمشلا  رعبعالمناخ 
   ةداملا  ،ةملظملا   ادطصلااب  عم  بكوك  ضرلأا  َاذه  ليفك   ةب  يتةعي  توعملا   عم  ىعلعأ  ،لفعسأو  تاعناكمإبوقرص 
     ،رملأا   م  هنةش   أ  قلطي  تاجوم   م  ضارقنلاا  يعامجلامضاعفة 

ذا     اعععك  اذعععه  ،احًيحعععص  هعععنإف   َوكيعععس  ةيعععضرفل  وعععنيبمار  راعععثآ  ،ةلماعععش   يعععل  طعععقف  يعععضامل  ةاعععيحلا  ىعععلع  ضرلأاوا 
    ععكلو   ععلعل  بععكاوكلا  لععكك  َاذععكهو   َوكيععس  ءاععملعلا   يرععبجم  ىععلع  رععظنلا  يععف   يراععت  ضرلأا   لاوعععلاوومسععتقبلها، 
    َرخلأا  يف   اعظنلا  يعسمشلا  يعف   ايعس  ،ةرعجملا   عيح   َوعكت  ةعينبلا  ةعلوهجملا  ةداعملل  ةعملظملا  يعف  ةرعجمالصخرية 
     ةنابللا  يه  ببسلا  يقيقحلا   ادحرل  ةيسيئرلا  يف  ةايح  بكوكلادرب 

  ونيبمار    «لا  ذِّ بحي   ظعم   ييجولويجلا  اذعه   ريعسفتلا  هعنلأ  دعق  يعنعي   َيقو     ءاعيزيفلا  ةعيكلفلا  ىعلع  ،اعيجولويجلاتفعو 
   اعععهرابتعاب  كرعععحملا  ينمعععضلا  تارععع يرتلل  ةعععيجولويجلا».َوَفاعععضأ    « عععكل  اعععيجولويجلا - وأ  اعععنعد  لعععقن    عععلعوذلعععك 
   -  وه  يف  ةقيقحلا  دحأ  عورف  ءايزيفلا  ،ةيكلفلا   يلأ  ؟كلذك»الكواكب 

   يععسيئرلا  ةعععيبطب   اععحلا  وععه   لععه  دععجوي  ءيععش   ععم  ةداععملا  ةععملظملا   ععم  ةرععجم  برد  ةععنابللا  َلًاعععف  يععف  كععلذوالسععؤا 
   قيقرلا  ؟ظتكملا   عسحل  ظعحلا  كلتميعس   َوثحاعبلا  ةورعث   عم  تاعنايبلا  يعف   َوعضغ  تاونعسلا  رعشعلا  ،ةعمداقلاالقرص 
    أ  ضحدت  ةركف  ونيبمار  ةريثملا   دجلل  وأ  تبثت  اهتحص.يمكنها 

    اع  0200  تقلطأ  ةلاكو  ءاضفلا  ةعيبورولأا  ةعبكرملا  ةيئاعضفلا   «اعياج»   كعلذو   عسرل  ةعطيرخ  ةعكرحل  تاراعيلمفي
   يف  ةرجم  برد  ،ةنابتلا  يتلاو  اهنكمي   أ  طقتلت  داعبأ   أ  صرق  ةداملل  ا،ةملظمل  ددعو  تارملا  يتلا  بذبذتيالنجو  
   يعسمشلا  اععهيف  َةفاعضلإابو  ،اذعهل   ععكمي   أ   هعسي  فاعشتكا  رععفحلا  ةعميدقلا  ةيفاعضلإا  ،اهتععساردو  يعف  تاععبثإنظامنعا 



   عوعععقو  تامداعععصت  ةعععقلامع  لكعععشب  ، رود  وأ  ،اهعععضحد   عععكميو   أ  دعاعععسي  يعععف  دعععيدحت  ددععععلا   جاعععنلا   ععععفرضعععية 
   تابنذملاب  ًَلادب   م  تابكيوكلا  َيفو   اح   ل  رفست  جئاتن  جايا   ع  ةيأ  لعئلاد  ىعلع  دوعجو  صرعق  قعيقراالصطدا  
    ععم  ةداععملا  ،ةععملظملا  وأ  اذإ  ترععهظأ  تاععساردلا   أ  رععثكأ  رععفحلا  جتاععن   ععع  تاععبكيوك  ةيرخععص   ععم   اععظنلاوكثيعع  
   ،يلخادلا   يلو   ع  تابنذملا  ،ةيديلجلا  هنإف   م  حجرملا   أ  بجوتي  ىلع  ونيبمار  هريغو   م   يثحابلا   أالشمسي 
   ىلإ  ريكفتلا   حبلاو   م  ديدج.يعودوا 

    م  ،كلذ   كمي   أ  نتعسيُجت  ليلدعلا  ىعلع  ةحعص  وأ  ةعطخ  ةيعضرف  تاعضارقنلاا  ةعيعامجلا  ةعجتانلا   عع  ةداعملاوبدالًَ
    ععم   ععلع  كععلفلا   راععخ  ،ةرععجملا  ىععتحو   ععم  ءاععيزيف  تاميععسجلا  اهععسفن  َاًّيئدععبم   عدععت  تادهاععشملا  ةرععيخلأاالمظلمععة، 
   ةيئاععضفلا  ةريرععصلا  يععتلا  رودععت   وععح  ةرععجم  ادععيموردنأَ - يععهو  برععقأ  ةرععجم  ةععيبلول  ةرواععجم  ةرععجمل  بردللمجععرات 
 -  َدوجو  صرق   م  ةداملا  ةملظملا  ،كانه  امم  يحوي  هنةب   م  لمتحملا   أ  كلتمت  انترجم  ادًحاو  اضًيأ.التبانة 

   ععم  ،كعععلذ  تععظبععالرغ     ةعععثحاب  ءاععيزيفلا  ةعععيكلفلا   يرثاععك  زععيرف  يعععف  ةعععماج   يجيعععشيمَ - يععهو  ةدعععحاو   ععم  لعععئاوأل ح 
    يذعععلا  اوماعععق  ةعععساردب  ةععقمعم  ةعععيفيكل  ةداعععبإ  ةداعععملا  ةععملظملا  لعععخاد  ضرلأا-  َ أ  ويرانيعععسلا   ذعععلا  هعععحرطيالبععاحثي  
  بعلطتي  دوععجو   «ةداعم  ععملظمة  ةعرامبينعو    اخاصَّ  »،  ةعصاخو  هععنأ  بعجوتي  ىععلع  ةداعملا  ةععملظملا   أ  لععافتت  لكععشبجععدًّ
  عم  اهسفن  ديدبتل  ام  يفكي   م  ةقاطلا  دربتل  رقتستو  ءودهب  يف  لكش  صرق  قيقر  اضعي      َاعقًفوو  ازعيلل  ، ادعنارجعدًّ
   تكراش  يف  اتكةب  ةقرو  ةيثحب   اع  0202،  يتلاو  ريشت  ىلإ   أ  ةداملا  ةملظملا  دق   دؤت  ىلإ  عوقو  ضارقنلااالتي 
   قععيرط  تامداععصتلا  ،ةععلئاهلا  دععقف  تةععبنت   ذاععمنب  ةععيرظن  ةععيقطنم  ةدععيدع   وععقت  دوععجوب  لععثم  اذععه  ،صرععقلا   ععكلوععع  
  ددع  يلقل  اسمح     اهنم  دوجوب  لتك  ةفيثك  لخاد  ،صرقلا  رملأا   ذلا  هربتعت  ةيضرف  ونيبمار  ابًلطم  اهيف.جدًّ

    ادععنار    «لا  دععجوت  هذععه  لععتكلا  يععف   ععظعم   ذاععمن  ةداععملا  ةععملظملا»،   يععضتو    «ىععتح  وععل  تععناك  ،ةدوععجومتقععو 
  يععف  لكععش  ،صرععق  اععننإف  لا   َرععن  اععهنأ  فوععس  رععمت  رععبع  ضرلأا  اععمب  هععيف  ةععيافكلا  يععف  رععيثك   ععم   اععيحلأا  َوموزعععة 

   لا  رمت  هذه  لتكلا  ءاضفلا  ،لكك  كانهف  زِّ يح  اميف  اهنيب  حمسي   اظنلل  يسمشلا  رورملاب».َةولاعو  ىلعوبالنهاية،
   ظعحلت   ادعنار  هعنأ  اذإ  تدعجوُ  لعتكلا  ةعفيثكلا  يعف  لكعش  صرعق  قعيقر   عم  ةداعملا  ،ةعملظملا  هعنإف  يعربني   أ  داععبتُذلعك، 
   ةملظملا  يف  لتكلا   اعتنلإ  ةععشأ  اعماج  اعنًايحأ».َ وعقتو    «لاو   ازعي   عم  رعيغ  حعضاولا  عملاذا   عل  ظعحلن  ةراعشإالمادة 
     اماج  ىتح   لآا»أشعة 



   لمتحملا  اضًيأ   أ  يفتخت  تايرظن  صارقأ  ةداملا  ةملظملا  ةقيقرلا  ةيتاذ  لعافتلا  ،اًّيِّ لك  يف   اح  تفشك  ةدحاووم 
  براجتلا  ةيراجلا   لآا   ع  ةعيوهُ  تاميعسجلا  كملاةعنم      هذعهل  ةداعملا  ةعينوكلا  ةدعيعب   اعنملا  َوأ  دعق  دعجن   أ  عئاعقوو ِّ
   يعامجلا  ةيرودلا  تامداصتلاو  تاناضيفو  ،تلزابلا  تسيل  ةحضاو  امب  يفكي  امك  اندرأ  اهل  َامأ   َويروكاالنقراض 
   زنوجَ -  لاع  ءايزيفلا  ةيكلفلا  يف  دهعم   كام  كنلاب   ولعل  كلفلا  يف   ربلدياه  يف  ،ايناملأ   ذلاو   اق  ءارجإببيلر 
  ةيئاععصحلإا  تلادعععمل  رععفح  ، داععصتلا  كلذععكو  ضارععقنلاا  يعاععمجلا-  َككععشيف  يععف   أ  اععًّيأ  اععهنم   َدععالتحاليععل      ععمُيع 
   يتلا  تثدح  لكشب  د َرو  ىلع   لاطلإا.الظواهر 

  ةلكعشملا  يععف   أ  تاعنايبلا  ةععحاتملا  تعسيل  ةدعيج  ،اتكمع     لعمتحتو  اكًوكععش  ةعلئاه  َ عيح  رععيرتت  تاءاعصحإ  رععفحجععدًّ
   ةجتانلا   ع   داصتلا  لكشب  ظوحلم  ريغو   َوثوم  َامك   أ  اهعوقو   َرودلا  ضرتفملا  تيرير  ىلإ  دح  رعيبكاألرض 
   ىلع  دحلا  ىندلأا   م   اجحأ  رفحلا  يتلا   ت  ،اهمييقت   كميو   أ  ىحمتُ  هذه  رفحلا  وأ  بجحتُ   م   لاخباالعتماد 
   ةععععونتم   عععم  تاعععيلمعلا  ةعععيجولويجلا. َاعععقًفو  رعععليبل  ،زنوعععج  لا   ازعععت  تاءاعععصحإ  ع وعععنتلا  يجوعععلويبلا  لجعععسللمجموععععة 
   يه  رثكلأا  ،ادًيقعت  ببسب  دوجو  ددع  ريبك   م  تايللآا  ةدقعملا  يتلا  حرشت   يك  ىتمو   يأو   تي  ليكشتاألحفورَ  
   عاونأ  ةفلتخم   م  تانئاكلا  ةيحلا  ظافحلاو  اهيلع  َةولاعو  ىلع  ،كلذ  ظحلي  رليب  زنوج   أ  عوضوم  ةعبذبذحفريات 
   يسمشلا  ىلعلأ  لفسأو  يف  ةرجم  برد  ،ةنابتلا  ىقبيس  عضوم  كش   ييلامل   ينسلا.النظا  

    يح   كمي  تايضرفل  لثم   َزاوتلا  لخادتلاو  يف  عيمج  تانايبلا   أ   َوكت  ةزيمم  ،ةلاعفو   وقي  رليب  زنوج  هنإوفي
    َوكي  فدهلا   م  ءارو  هذه  تايضرفلا  وه  دوجو  ةعزن   دل   اسنلإا   وصولل  ىلإ  لكش   َّظنم  يقطنمو  ، وكللقد 
   لضفأ  ليلقب   م  ىضوفلا  ةيئاوشعلا  َ كل  اذه   أرعلا  لعبوق  ةفعصاعب   عم  ارعتعلاا،ض   علتخاو  هععم  راعصنأبشكل 
   عوقو  ضارقنلاا  يعامجلا  لكشب  ، رود  اومرضأو  ةكرعم  ةيلدج  لا   ازت  ةرمتسم  يف  تايبدلأا  ةيملعلا.فرضية 

   رليب  زنوج    «دقتعأ   أ  ةراعثإ  لعثم  كعلت  ةلئعسلأا  ءيعش  ععتمم  ريدعجو   اعمتهلااب»،  فاعضأو    « عكل  بعجي   أويقو 
   يععصيرح  ىععلع   دععع  ءاععطعإ  عاععبطنلاا   ةععب  انيدععل  ةلكععشم  ةععيلعف  بععلطتت  دوععجو  ةداععملا  ةععملظملا  ةععيلآك  ةرععنكععوَ    مفس ِّ
   ضارععقنلاا  يعاععمجلا  َلا   ةععب   ةععب   دععحتن   ععع  ،ةععيللآا   ععكل  بععجي  لاأ  ىععضارتن   ععع  ةععقيقح   أ  ةيععضرفألحععدا  
     لكشب   َرود  وأ  ىتح  اهيفن   ل   ِّ دقت   أ  ليلد  اهمعدي»وقوعها 



   ونيبمار  ،هؤلامزو   مم   َوقنتعي  ةيضرف  عوقو   ادحأ  ضارقنلاا  يعامجلا  لكشب  ، رود   اكعناو  كلذ  يفويعترف
  رععفحو  لاا، ادطععص   ةععب   هتاجاتنتععسا  ،ةبراععضتم  ضعععبو   هتاءاععصحإ  ةععبيخم   اععملآل  يععف  تععقولا  يلاععحلا  َالحفريععات 

   ام  تلاز  تاراشإ  دوجو   اظن  ام  يف  روخصلا  ةمطحملا  تايرفحلاو  ،ةرثانتملا   هيررت   ةب  اولصاوي   حبلا   عملك 
   روعثعلا  ىعلع  لاععطق  ةعصقانلا  لعحل  زعرللا  ،يئاعهنلا  كعلت  ةعلدلأا  ةمعساحلا  يعتلا  عمجتعس   يعب  ععيمج  تاعمولعملاأجل 
   امبرو  دكؤت  دوجو   ظعأ  ةرود  ةايحلل  توملاو   ت  اهفاشتكا  ىلع   لاطلإا.المتوافرة، 

   وأ   َرخةب  انربخيس   مزلا  لكب  ءيش  َرظنلابف  ىعلإ   اعيقم   مزعلا  ،يجوعلويجلا  دعجن   أ  اعنماظن  يعسمشلاوبطريقة
   ليامتملاو  يف   َوتعسملا  يطعسولا   عم  ةرعجم  برد  ،ةعنابتلا  دعق  رعم  اثًيدعح  رعبع  ةعقطنملا  يعتلا  ضرعتفي  اعهبالمتةرجح 
   صرععق  ةداععملا  ةععملظملا  َاععمبرو  عععشتساتر  تابنذععملا  ةدععيعبلا  اذععه  ،رورععملا   َوععكتو  ةاوععن  ضرلأا  دععق  تلعتععشاوجععود 
   انًمازت  ععم  ةداعبإ  ةداعملا  ةعملظملا  َدعقو  يتةعي  دعيكةت  اذعه   عم   لاعخ  ةعجوم  ةعمداق   عم  تاريثةعت  تابنذعملا  ىعلعبالفعل 
     ضارقنلاا  يعامجلا  وأ  اجفناتار   يكاربلا  ةلئاهلامستوَ  

     اورمتسا  ةبقارمب  ءامسلا  ، كقوف  ضرلأاو  تحت   كمادقألذا


