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 أخبار علمية
 
 

 الملتقى حول  "أي مستقبل لألنتروبولوجيا في الجزائر؟" 
 (CRASC -)كراسك  9111نوفمبر  22-22تيميمون، –

 
ما وو واقع  اننتروبولوجيعا فعي الجزائعر؟ معا وعو تقولمرعا للتعراث اننتروبولعوجي ا سعت ماري؟  

يا؟  ما وي مشعكتت المعر     كيف لمكن أن نستفيد من التيارات الحدلثة في علم اننتروبولوج
فععععي الدراسععععات اننتروبولوجيععععة ؟ تلععععك وععععي القرععععالا التععععي حععععاول المشععععاركون ا جابععععة عر ععععا                 

و الطرلعععف فعععي انمعععر أن وعععلن القرعععالا الرهرلعععة تمعععي مراقشعععت ا بطرلقعععة علميعععة و ميدانيعععة عبعععر 
 اشكاليات ال ولة  و القرابة و المقدس و اللغة و غيروا 

مداخلععععة بععععاللغتين الفرنسععععية و ال ربيععععة وز عععععي علععععى محععععاور وععععي    22مي للملتقععععى قععععد
اننتروبولوجيععععا و ال لععععوي ا نسعععععانية، انسععععرة و التععععارلو ا جتمعععععاعي، ا نتروبولوجيععععا التارل يعععععة           

و الحركعععات ا جتماعيعععة، اننتروبولوجيعععا ا جتماعيعععة و الثقافيعععة، المقعععدس و المجعععال الرمعععزي، 
اث الشفوي و اننتروبولوجيا ا قتصادلة  كعل وعلن المسعائل تمعي بلورتعع ا فعي تقعارلر قعدم ا التر 

 مقرون في الجلسة ال تامية للملتقى 
ن الباحثون و المشاركون بالج ود التي بللعع ا المركعز فعي إنجعاح وعلا الملتقعى           في انخير، نو 

قسععععرطيرة،  مةس سععععة سععععونطرا  تاسععععيلي                  -و بالمسععععاعدة التععععي تقععععدمي بععععع ا جام ععععة معرعتعععععوري
 لمركز البحث في اننتروبولوجيا ا جتماعية و الثقافية  (CERIST و سعيرلسي)
 إلى مراقشة أعمال الملتقى نهرا نوميت ا  - حقا–سر ود 

 
   01 /  12 / 99 و30 / 11 / 99  ملتقى حول "السردلات" لومي 

ب ال ربي بالمركز الجعام ي ببشعار ملتقعى حعول "السعردلات" لعومي نهمي دائرة اللغة و اند
  و قععد سععما وععلا الملتقععى للمشععاركين بطععرح و م الجععة 11/  92/  39و  11/  99/  03

 ا شكاليات الرهرلة و التطبيقية المت لقة بالروالة الجزائرلة و الروالة الجدلدة الفرنسية 
السعادة محمععد بشعير بععولجرة، محمعد كراكبععي،  و قعد شععار  فعي وععلا اللقعاي ال لمععي كعل مععن  

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

 
تيارت  –ملتقى عملي   الشيو عدة بن غتي اهلل   فكرن و تصوفه 

 9111أكتوبر  29/  23
نهمي جم ية الفكر و الثقافة لمدلرة تيارت ملتقى دراسيا حول " فكعر الشعيو سعيدي ععدة 

بعععالمركز الجعععام ي  9111أكتعععوبر سعععرة   29و  23بعععن غعععتي اهلل البوعبعععدلي و تصعععوفه" لعععومي 
بوشععقيف  تراولععي جلسععات الملتقععى موتععوعات تععرتب ، "بالتربيععة و نشععاط الزوالععا" )عبععد القععادر 

( و " نهعععرة –الجزائعععر  –( " بالطائفعععة البوعبدليعععة و التصعععوي" )د  حميعععدي -الجزائعععر –فرعععيل 
 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 
قتععي ميرععا و الشععلف خععتل ال  ععد ال ثمععاني و ماب ععدن  ولععد نفوذوععا الروحععي و السياسععي علععى مرط

ي( 9912وعععع ) 9231سعععيدي ععععدة البوعبعععدلي نسعععبا، المعععالكي معععلوبا، الشعععاذلي  رلقعععة سعععرة 
 9121-9103بععالقرب مععن قرلععة جيدلولععة الحاليععة )دائععرة وادي رويععو(  ب ععد سععروات الج ععاد 

مةلفععا و زاوععدا إلععى أن  و ظععل ب ععا م لمععا و 9121أسععة الزاولععة فععي جبععل محرععون فععي حععدود 
ي(  من مةلفاته في التصوي   الكراس و الطائفعة البوعبدليعة 9111وع )9210وافته المرية سرة 

و في الحدلث مفتاح القلوب و في الفقه المالكي   التقرلر  إتعافة إلعى ذلعك اشعت ر بالشع ر و 
 الزجل   مرهومة التفرل  

فععي المجتمعع  الجزائععري كمععا كععان ل ععا ذلععك  تسعع ى الزوالععا فععي الجزائععر إلععى إعععادة ا نتشععار
سابقا               أو أحسن، غير أن ذلعك   لعتم إ  إذا عملعي علعى تجدلعد أسسع ا و تطعولر 
أساليب عمل ا بما لتماشى و القرن الواحد و ال شرلن  لحتاج المجتم  إلعى زوالعا ألعيلة، زوالعا 

 ي )الرور( و إشاعة القيم ا نسانية الف الة علم   تبر ، ت مل على إعادة ا عتبار لل قل البشر 
 محمد غالم

 



 9999ديسمرب  –، سبتمرب 9إنسانيات عدد 
 

 61 

مجموعععععة "كراسععععات البحععععث" مركععععز الدراسععععات و البحععععوث حععععول 
 -جام ة تور فرنسا –الت مير في ال الم ال ربي 

مرععل ربععع  قعععرن خععت، أسسعععي فرقعععة معععن الجغععرافيين العععللن سعععب  ل ععم ال معععل بعععالجزائر و تعععونة           
ا للدراسععات و البحععوث حععول الت ميععر فععي ال ععالم ال ربععي  ومرععل ذلععك و المغععرب انقصععى، مركععز 

معععن ج عععة و ب سعععاتلة بعععاحثين   الوقعععي، تعععدعم المركعععز ب بعععراي م تصعععين فعععي ال لعععوي ا جتماعيعععة
 لقيمون  و لدرسون ب قطار المغرب و المشرق من ج ة أخرى 

يعععة   لمكعععن لتعععوفر المركعععز علعععى مجموععععة وامعععة معععن الرسعععائل الجام يعععة و لصعععدر نشعععرات علم
 ا ستغراي عر ا في البحث حول الفراي الثقافي ال ربي 

، شرع المركز في إلدار مجموعة مميزة أ لع  علي عا إسعم "كراسعات البحعث" 9199مرل سرة 
اشعععتملي علعععى أعمعععال الملتقيعععات و الرسعععائل الجام يعععة فعععي الجغرافيعععا و الملفعععات  و معععن بعععين 

، و "المعدن 9191لكر "الت ميعر فعي المغعرب" سعرة الملتقيات التي نشرت ا كراسات البحث ، ن
، و "المععاي و المدلرععة فععي بلععدان 9111الصععغيرة          و المتوسععطة فععي ال ععالم ال ربععي" سععرة 
و "أقعاليم السعفوح بعالمغرب" سعرة  9119حوض البحر المتوسع         و البحعر انسعود" سعرة 

و "المجعا ت  9111ال ربعي" سعرة  ، و "انشكال الحدلثة للحرا  المجعالي فعي ال عالم9112
  9111و المجتم ات بمورلتانيا" سرة 

و من بين الرسعائل الجام يعة التعي نوقشعي بالجام عات الفرنسعية و تعم نشعروا بالكراسعات، نشعير 
إلعععى "الحرعععر و المجعععال الحرعععري بعععالمغرب انقصعععى" لعععع ر، إسعععكاليي و "القعععرى القبائليعععة و 

، حالععة مرطقععة بجالععة" لععع ج فونتععان، و "المجععال التونسععي  الشععبكة الحرععرلة الحدلثععة بععالجزائر
ا قليم" لع ب، سيرو س، و الت مير ال فوي بالقاورة" لعع ج القاتعي،                     -ال المة          و الدولة

و "فععععاس  أو وععععوس ال قععععار" لععععع ي عععععامر و "الععععدار البيرععععاي، التصععععري  و المدلرععععة" لععععع أ  قيععععوة،          
 دلتا الريل   كثافات سكانية و ت مير انرلاي لع س فانشيي و "

و مععن بععين الملفععات التععي نشععرت فععي أعععداد خالععة مععن قبععل المركععز أو بمشععاركته، تلععك التععي 
(، و "تععععونة   البريععععة و تسععععيير  9191ي "الت ميععععر و الترهععععيم الحععععدلث فععععي المغععععرب" )لععععتراو 

(، و 9112تقليدلععة و مسععتقبل ا" )( و "حاتععر المععدن ال9113المجععال الحرععري ل الععمة" )
 ( 9111(و "التمدلن في تساؤل" )9111"الواحة و المدلرة" )

، ألعدر المركعز مجموععة أخعرى أ لع  علي عا إسعم "كراسعات المركعز" قعدمي 9111و في سرة 
إتععافة مفيععدة لمجلععة  " كراسععات البحععث"  و ألقععي مجموعععة "مععدن ال ععالم ال ربععي" التععي شععرع           

، أتعوايا علعى الصع يد ال مرانعي  و تراولعي وعلن المجموععة فعي أرب عة  9111وا سرة في إلدار 
( و "بيعععععروت، رؤى متقا  عععععة"  9111كتعععععب، موتعععععوعات مثعععععل "لعععععر اي خعععععارج أسعععععواروا" )

( و "الراتعععور  مدلرعععة لععغيرة بعععين المعععدن 9119(           و "عععدن   مسعععار م طععل )9119)
 ( 9111الكبرى" )
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كععز برشععر مجموعععة أخععرى تحععي عرععوان "أعمععال  وو ععائ " ت صصععي            و فععي انخيععر، بععادر المر 
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 

مست ل التس يرات قد خلع  توازنعا م يرعا فعي البحعوث الم تمعة بال عالم ال ربعي          على المشرق في 
أوععم مةسسععة علميععة فرنسععية تشععتغل علععى  ه"أوربامععا لجام ععة تععور"، بولععفو لتععوفر مركععز البحععث 

      علععى رلععيد و ععائقي وععاي لتكععون مععن رسععائل جام يععة عدلععدة مععن انقطععار ال ربيععة ال ععالم ال ربععي، 
     و معععدن تكولرععا لريععل شعع ادة الععدكتوران حععول موتععوع "مجععا ت، مجتم ععات  -رولاسعع–و لععرهم 

 في ال الم ال ربي"
ثين فععععي كافععععة حثيععععث، إوتمععععاي البععععافععععي الواقعععع ، لجععععب أن لجلععععب وععععلا الرشععععاط ال لمععععي الح

 الت صصات    و ب الة ا لدارات ال لمية للمركز 
 
 إعداد   عابد بن جليد

 حمد غالمنقله إلى ال ربية   م


