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بحوث علمية يف مؤتمر "آفاق  "2020يف اليسوعية
يؤكد أصولنا اإلفريقية
برونيه لـ"النهار" :اكتشاف "توماي" ّ
روزيت فاضل

ع � ��رض ع � ��دد م� ��ن االك��ادي �م �ي �ي��ن
ب �ح��وث �ه��م ف ��ي "ال �م��ؤت �م��ر ال�ع�ل�م��ي
ال ��دول ��ي ال �س �ن��وي ال � � �� ،21ال�ت�ق��دم
ال�ع�ل�م��ي وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي" ،وال ��ذي
نظمته ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س يوسف
وال�م�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ورع ��اه رئيس
ال �ح �ك ��وم ��ة م �م �ث��ا ب� ��وزي� ��ر ال �ب �ي �ئ��ة
محمد المشنوق ،في حضور وزراء
وع� ��دد م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات العلمية
والجامعية.
وال�ت�ق��ت "ال �ن �ه��ار" ع�ل��ى هامش
ال �م��ؤت �م��ر األس � �ت� ��اذ ال� �ف� �خ ��ري ف��ي
"كوليج دوفرانس" المسؤول عن
ّ
كرسي علم المتحجرات اإلنسانية
ال� � �ب � ��روف� � �س � ��ور م � �ي � �ش� ��ال ب ��رون� �ي ��ه
ال� ��ذي ق ��ال إن ال�ب�ع�ث��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
التشادية المعنية بأنتروبولوجيا
اإلح� ��اث� ��ة ال� �ت ��ي ق ��اده ��ا ف ��ي ال �ع��ام
 2001إكتشفت أن جذور العائلة
اإلنسانية إفريقية .ح��دد برونيه
أن ه��ذه ال �ج��ذور ت�ع��ود إلكتشاف
أم البشرية "توماي" وهي جمجمة
متحجرة ي�ع��ود تاريخها إل��ى أكثر
م��ن سبعة مايين ع��ام ،إل��ى أق��دم
أس ��اف اإلن �س��ان ال�ت��ي ع�ث��ر عليها
إلى اليوم.
وق � � � ��ال ب� ��رون � �ي� ��ه ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش
الجلسة االفتتاحية ألع�م��ال اليوم
االول م��ن ال�م��ؤت�م��ر ال� ��ذي يختتم
اليوم" :نحن جميعًا أفارقة" ،مشيرًا
إل ��ى أن إك�ت�ش��اف "ت ��وم ��اي" ،وه��و
إس��م في اللغة التشادية المحلية
"غ� � � ��وران" وي �ع �ن��ي "أم � ��ل ال �ح �ي��اة"
ي �ع �ي��د ال �ن �ظ��ر ف ��ي أص� ��ل ال �ع��ائ �ل��ة
اإلن �س��ان �ي��ة .أض � ��اف" :ت �م �ك �ن��ا من
إث�ب��ات أن أم البشرية وج��دت في
إفريقيا وهذا يضع حدًا لمعتقدات
البعض بأن أصول الحياة البشرية
وج� ��دت ف ��ي إف��ري �ق �ي��ا ال �ش��رق �ي��ة".

ً
درعا تكريمية من عويني وبدا المشنوق وحمزة.
كرم تتسلم

وبرأيه ،إن "توماي" ألغى إكتشافًا
أنثروبولوجيًا عثر عليه في أثيوبيا
ع��ام  1974لهيكل عظمي ألنثى
"ل ��وس ��ي" وال �ت��ي اع� ُ�ت �ق��د أن �ه��ا "أم
البشرية" وهي عاشت وماتت قبل
 3,2مايين عام.
ول � � �ف� � ��ت إل � � � ��ى أن ال � �ب � �ح� ��وث
األنثروبولوجية أشارت إلى أن أول
إنسان من عائلة أسافنا األفارقة
توجه م��ن مسقط رأس��ه إل��ى مدن
ال �ق��وق��از ف��ي ج��ورج�ي��ا ف��ي ف �ت��رة ال
تتعدى المليون و 800أل��ف ع��ام،
م�ض�ي�ف��ًا أن اإلن� �س ��ان إن �ط �ل��ق من
ن �ق �ط��ة والدت � ��ه إل� ��ى م �ن��اط��ق ع��دة
تحولت تباعًا موطنه الجديد.
واع� � � � �ت� � � � �ب � � � ��ر أن ال � � � � ��دراس � � � � ��ة
األنثروبولوجية ل�"توماي" عكست
ب �ع��ض م��ام��ح ح �ي��اة أس��اف �ن��ا في
إفريقيا .ب��رأي��ه ،قبعت السعادين

ً
متحدثا لـ"النهار".
برونيه

وال�ق��رود والشمبانزي في الغابات
بينما عمد اإلنسان في حينها إلى
التنقل بهدف إكتشاف حياته ،مع
اإلش��ارة أن��ه ك��ان يميل كثيرًا إلى

(ميشال صايغ)

تسلق األش �ج��ار .ال��اف��ت وف�ق��ًا له
أن أس��اف�ن��ا ك��ان��وا ي�ق�ص��دون قمة
النباتات الخضراء العالية السيما
ال�ش�ج��ر ل �ل �ن��وم .ل�ك�ن��ه ت��وق��ف عند

ص �ع��وب��ة ت �ح��دي��د ط�ب�ي�ع��ة ال �م �ن��اخ
السائد في حينها ألن العلم يمكنه
أن يكشف ع�ل��ى ال��واق��ع المناخي
في فترة ال تتعدى القرن.
عندما سألناه عن م��دى إنتشار
إك� �ت� �ش ��اف "ت� � ��وم� � ��اي" ع� �ن ��د أه ��ل
ال�ع�ل��م ق��ال" :ننشر مضمون هذا
اإلك�ت�ش��اف ف��ي م�ن�ش��ورات علمية
متخصصة" .وعما إذا كانت هذه
ال�م�ق��ارب��ة ألص��ول�ن��ا ال�ب�ش��ري��ة تزعج
ب� �ع ��ض ال �م �ج �ت �م �ع��ات ال �م �ن �غ �ل �ق��ة
ق � � ��ال" :ت ��وج � �ه ��ت إل� � ��ى ن �ي �ج �ي��ري��ا
للحديث ع��ن "ت��وم��اي" وف ��رت لي
ال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة ه �ن��اك ح��راس��ة
م �ش��ددة خ ��ال إل �ق��اء ال �م �ح��اض��رة.
أض ��اف" :ي ��درك ال�ج�م�ي��ع أن العلم
ي�ح�ت��اج إل��ى ق��رائ��ن بينما اإلي �م��ان
ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال �ف �ط��رة .م��ا ذك��رت��ه
ال ي�ن�ف��ي ال �ب �ت��ة أن �ن��ي رج ��ل م��ؤم��ن
وعالم أنثروبولوجي في آن واحد.
ح� ��اض� ��رت ف� ��ي ك� �ن ��ف م �ج �ت �م �ع��ات
توازن بين اإليمان والديموقراطية
وهذا ما ساعده على تقبل مقاربتي
األن � �ث ��روب ��ول ��وج � �ي ��ة ف � ��ي م ��وض ��وع
"توماي".
وكان تحدث في جلسة افتتاح
ال�م��ؤت�م��ر ك��ل م��ن ال�م�ش�ن��وق باسم
الرئيس تمام سام ونائبة رئيس
ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س ي��وس��ف للبحث
ال�ع�ل�م��ي ال �ب��روف �س��ورة دوال ك ��رم ،
رئ�ي��س الجمعية اللبنانية لتقدم
ال�ع�ل��وم ال�ب��روف�س��ور نعيم عويني،
األم �ي ��ن ال �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
للبحوث العلمية ال��دك�ت��ور معين
ح � �م� ��زة و ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ج��ام �ع��ة
القديس يوسف األب البروفسور
ً
ممثا رئيس الجامعة
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