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أخبار علمية
الملتقى حول "أي مستقبل لألنتروبولوجيا في الجزائر؟"
–تيميمون 22-22 ،نوفمبر ( 9111كراسك )CRASC -
ما وو واقع اننتروبولوجيعا فعي الجزائعر؟ معا وعو تقولمرعا للتعراث اننتروبولعوجي ا سعت ماري؟
كيف لمكن أن نستفيد من التيارات الحدلثة في علم اننتروبولوجيا؟ ما وي مشعكتت المعر
فعععي الدراسع ععات اننتروبولوجيعععة ؟ تلع ععك وعععي القرع ععالا التعععي حع ععاول المشعععاركون ا جابع ععة عر ع ععا
و الطرل ععف ف ععي انم ععر أن و ععلن القر ععالا الرهرل ععة تم ععي مراقش ععت ا بطرلقععة علمي ععة و ميدانيععة عب ععر
اشكاليات ال ولة و القرابة و المقدس و اللغة و غيروا
قع ععدمي للملتقع ععى  22مداخلع ععة بع ععاللغتين الفرنسع ععية و ال ربيع ععة وزعع ععي علع ععى محع ععاور وع ععي
اننتروبولوجيع ععا و ال لع ععوي ا نسع ععانية ،انسع ععرة و التع ععارلو ا جتمع ععاعي ،ا نتروبولوجيع ععا التارل يع ععة
و الحرك ععات ا جتماعي ععة ،اننتروبولوجي ععا ا جتماعي ععة و الثقافي ععة ،المق ععدس و المج ععال الرم ععزي،
التراث الشفوي و اننتروبولوجيا ا قتصادلة كعل وعلن المسعائل تمعي بلورت ع ا فعي تقعارلر قعدم ا
مقرون في الجلسة ال تامية للملتقى
في انخير ،نون الباحثون و المشاركون بالج ود التي بلل ع ا المركعز فعي إنجعاح وعلا الملتقعى
و بالمسع ععاعدة التع ععي تقع ععدمي بع ع ع ا جام ع ععة معرعت ع ععوري -قسع ععرطيرة ،مةسسع ععة سع ععونطرا تاسع ععيلي
و سعيرلسي( ) CERISTلمركز البحث في اننتروبولوجيا ا جتماعية و الثقافية
سر ود – حقا -إلى مراقشة أعمال الملتقى نهرا نوميت ا

ملتقى حول "السردلات" لومي  99 / 11 / 30و

99 / 12 / 01

نهمي دائرة اللغة و اندب ال ربي بالمركز الجعام ي ببشعار ملتقعى حعول "السعردلات" لعومي
 11 / 99 / 03و  11 / 92 / 39و قععد سععما وععلا الملتقععى للمشععاركين بطععرح و م الجععة
ا شكاليات الرهرلة و التطبيقية المت لقة بالروالة الجزائرلة و الروالة الجدلدة الفرنسية
و قعد شععار فعي وععلا اللقعاي ال لمععي كعل مععن السعادة محمععد بشعير بععولجرة ،محمعد كراكبععي،
لحسععن كرومععي ،محمععد تحيرشععي ،الشععيو بوقربععة ،عبععد القععادر بوخل ععال ،علععي متحععي ،محمععد
داود ،عبد القادر بن سالم ،عبد القادر ن ماوي و السيدة نورلة شي ي
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محمد دواد

ملتقى عملي الشيو عدة بن غتي اهلل فكرن و تصوفه – تيارت
 29 / 23أكتوبر 9111
نهمي جم ية الفكر و الثقافة لمدلرة تيارت ملتقى دراسيا حول " فكعر الشعيو سعيدي ععدة
ب ععن غ ععتي اهلل البوعب ععدلي و تص ععوفه" ل ععومي  23و  29أكت ععوبر س ععرة  9111ب ععالمركز الج ععام ي
بوشععقيف تراولععي جلسععات الملتقععى موتععوعات تععرتب " ،بالتربيععة و نشععاط الزوالععا" (عبععد القععادر
فر ععيل – الجزائ ععر " )-بالطائف ععة البوعبدلي ععة و التص ععوي" (د حمي ععدي – الجزائ ععر –) و " نه ععرة
الشيو سيدي عدة لرهاي الكون و الحياة " (ع ابن عزوز من الجزائر) و غيروا
إن الشعيو سعيدي بعن ععدة مةسععة زاولعة تيعارت لرتمعي إلععى الطائفعة البوعبدليعة التعي بسععطي
نفوذوععا الروحععي و السياسععي علععى مرطقتععي ميرععا و الشععلف خععتل ال ععد ال ثمععاني و ماب ععدن ولععد
س ععيدي ع ععدة البوعب ععدلي نس ععبا ،الم ععالكي م ععلوبا ،الش ععاذلي رلق ععة س ععرة  9231و ع ع (9912ي)
بععالقرب مععن قرلععة جيدلولععة الحاليععة (دائععرة وادي رويععو) ب ععد سععروات الج ععاد 9121-9103
أسععة الزاولععة فععي جبععل محرععون فععي حععدود  9121و ظععل ب ععا م لمععا و مةلفععا و زاوععدا إلععى أن
وافته المرية سرة 9210وع (9111ي) من مةلفاته في التصوي الكراس و الطائفعة البوعبدليعة
و في الحدلث مفتاح القلوب و في الفقه المالكي التقرلر إتعافة إلعى ذلعك اشعت ر بالشع ر و
الزجل مرهومة التفرل
تس ع ى الزوالععا فععي الجزائععر إلععى إعععادة ا نتشععار فععي المجتم ع الجزائععري كمععا كععان ل ععا ذلععك
أو أحسن ،غير أن ذلعك لعتم إ إذا عملعي علعى تجدلعد أسسع ا و تطعولر
سابقا
أساليب عمل ا بما لتماشى و القرن الواحد و ال شرلن لحتاج المجتم إلعى زوالعا ألعيلة ،زوالعا
علم تبر  ،ت مل على إعادة ا عتبار لل قل البشري (الرور) و إشاعة القيم ا نسانية الف الة

محمد غالم
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مجموعع ععة "كراسع ععات البحع ععث" مركع ععز الدراسع ععات و البحع ععوث حع ععول
الت مير في ال الم ال ربي – جام ة تور فرنسا-
مرععل رب ع قععرن خععت ،أسسععي فرقععة مععن الجغععرافيين الععللن سععب ل ععم ال مععل بععالجزائر و تععونة
و المغععرب انقصععى ،مركععزا للدراسععات و البحععوث حععول الت ميععر فععي ال ععالم ال ربععي ومرععل ذلععك
الوقععي ،تععدعم المركععز ب بععراي م تصععين فععي ال لععوي ا جتماعيععة مععن ج ععة و ب سععاتلة بععاحثين
لقيمون و لدرسون ب قطار المغرب و المشرق من ج ة أخرى
لت ععوفر المرك ععز عل ععى مجموع ععة وام ععة م ععن الرس ععائل الجام ي ععة و لص ععدر نشع عرات علمي ععة لمك ععن
ا ستغراي عر ا في البحث حول الفراي الثقافي ال ربي
مرل سرة  ،9199شرع المركز في إلدار مجموعة مميزة أ لع علي عا إسعم "كراسعات البحعث"
اش ععتملي عل ععى أعم ععال الملتقي ععات و الرس ععائل الجام ي ععة ف ععي الجغرافي ععا و الملفععات و مععن ب ععين
الملتقيات التي نشرت ا كراسات البحث  ،نلكر "الت ميعر فعي المغعرب" سعرة  ،9191و "المعدن
و المتوسععطة فععي ال ععالم ال ربععي" سععرة  ،9111و "المععاي و المدلرععة فععي بلععدان
الصععغيرة
و البحعر انسعود" سعرة  9119و "أقعاليم السعفوح بعالمغرب" سعرة
حوض البحر المتوسع
 ،9112و "انشكال الحدلثة للحرا المجعالي فعي ال عالم ال ربعي" سعرة  9111و "المجعا ت
و المجتم ات بمورلتانيا" سرة 9111
و من بين الرسعائل الجام يعة التعي نوقشعي بالجام عات الفرنسعية و تعم نشعروا بالكراسعات ،نشعير
إل ععى "الحر ععر و المج ععال الحر ععري ب ععالمغرب انقص ععى" ل ع ع ر ،إس ععكاليي و "الق ععرى القبائلي ععة و
الشععبكة الحرععرلة الحدلثععة بععالجزائر ،حالععة مرطقععة بجالععة" لع ع ج فونتععان ،و "المجععال التونسععي
و الدولة -ا قليم" لع ب ،سيرو س ،و الت مير ال فوي بالقاورة" ل ع ج القاتعي،
ال المة
و "فعععاس أو وع ععوس ال قع ععار" لعع ع ي عع ععامر و "الع ععدار البيرع ععاي ،التصعععري و المدلرع ععة" لع ع ع أ قيع ععوة،
و "دلتا الريل كثافات سكانية و ت مير انرلاي لع س فانشيي
و مععن بععين الملفععات التععي نشععرت فععي أعععداد خالععة مععن قبععل المركععز أو بمشععاركته ،تلععك التععي
تراول ع عي "الت ميع ععر و الترهع ععيم الحع ععدلث فع ععي المغع ععرب" ( ،)9191و "تع ععونة البريع ععة و تسع ععيير
المجععال الحرععري ل الععمة" ( )9113و "حاتععر المععدن التقليدلععة و مسععتقبل ا" ( ،)9112و
"الواحة و المدلرة" ()9111و "التمدلن في تساؤل" ()9111
و في سرة  ،9111ألعدر المركعز مجموععة أخعرى أ لع علي عا إسعم "كراسعات المركعز" قعدمي
إتععافة مفيععدة لمجلععة " كراسععات البحععث" و ألقععي مجموعععة "مععدن ال ععالم ال ربععي" التععي شععرع
في إلداروا سرة  ،9111أتعوايا علعى الصع يد ال مرانعي و تراولعي وعلن المجموععة فعي أرب عة
كت ع ععب ،موت ع ععوعات مث ع ععل "ل ع ععر اي خ ع ععارج أس ع ععواروا" ( )9111و "بي ع ععروت ،رؤى متقا ع ععة"
و "عععدن مسععار م طععل ( )9119و "الراتععور مدلرععة لععغيرة بععين المععدن
()9119
الكبرى" ()9111
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و فععي انخيععر ،بععادر المركععز برشععر مجموعععة أخععرى تحععي عرععوان "أعمععال وو ععائ " ت صصععي
فععي ا عععتي الو ععائقي و فععي نشععر القععوانين و انحكععاي ال الععة بععالت مير فععي ال ععالم ال ربععي ،علععى
ال صوص
إذا كاني أعمال المركز قد اوتمي في البدالة بالمغرب أساسا ،لجب الت كيعد علعى أن ا نفتعاح
على المشرق في مست ل التس يرات قد خلع توازنعا م يرعا فعي البحعوث الم تمعة بال عالم ال ربعي
و لتععوفر مركععز البحععث "أوربامععا لجام ععة تععور" ،بولععفه أوععم مةسسععة علميععة فرنسععية تشععتغل علععى
ال ععالم ال ربععي ،علععى رلععيد و ععائقي وععاي لتكععون مععن رسععائل جام يععة عدلععدة مععن انقطععار ال ربيععة
و لععرهم –س عرولا -تكولرععا لريععل ش ع ادة الععدكتوران حععول موتععوع "مجععا ت ،مجتم ععات و مععدن
في ال الم ال ربي"
فع ععي الواق ع ع  ،لجع ععب أن لجلع ععب وع ععلا الرشع ععاط ال لمع ععي الحثيع ععث ،إوتمع ععاي البع ععاحثين فع ععي كافع ععة
الت صصات و ب الة ا لدارات ال لمية للمركز
إعداد عابد بن جليد
نقله إلى ال ربية محمد غالم
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