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عامل اللغة الأمريكي اليل كامبل للن�صر

اللغة العربية تؤدي دورها الحضاري المعاصر على أكمل وجه
"كرا�سك" ..ثالثون �سنة من الوجود

سنـــد

�سليم بوفندا�سة

يقدّ م مركز البحث يف الأنثـروبولوجيا
االجتماعي��ة والثقافي��ة بوه��ران،
منوذجا ملا ميكن �أن تكون عليه امل� ّؤ�س�سة
ً
اجلامع ّية ،من حيث البحث وا�ستقطاب
الكف��اءات ودرا�سة الظواهر الطارئة و
اقرتاح احلل��ول العلم ّي��ة والتك ّيف مع
املعطيات اجلديدة.
و�إذا كان��ت جامع��ة عا�صم��ة الغ��رب
معروف��ة بكونه��ا م�شتل��ة لعلم��اء
ر�سخ هذا
االجتم��اع ،ف�إن "الكرا�س��ك" ّ
وو�سع��ه بفتح ف��روع يف عدّ ة
املعط��ى
ّ
جامع��ات و توف�ير ظ��روف البح��ث
لباحثني من خمتلف �أنحاء الوطن.
وتكف��ى نظرة عل��ى �إ�ص��دارات املركز
للوق��وف عل��ى حج��م اجله��د ال��ذي
ُب��ذل يف درا�س��ة املجتم��ع اجلزائ��ري
والتغ�ّي�رّ ات الت��ي عرفه��ا وحتلي��ل
حتلي�ًل� علميا ّ
ميكن
طقو�س��ه ورموزه
اً
م��ن فه��م ميكانيزماته ويق��دّ م �صورة
العامة.
ُت�ساعد على و�ضع ال�س ّيا�سات
ّ
وب�إع�لان املركز ع��ن �إتاحة خال�صات
بحوثه للجمهور الوا�سع عرب الو�سائط
التكنولوج ّية ،يتج��اوز م�شكلة توزيع
�إ�صدارات��ه ،ويلعب ،يف نف���س الوقت،
دوره يف �إنت��اج املعرف��ة وتوفريه��ا
للمجتمع ف�ضلاً عن م�شاريعه لتقدمي
حل��ول علم ّي��ة للم�ؤ�س�س��ات كمقدم��ة
ال�ستدراجه��ا لتموي��ل البح��وث كم��ا
يحدث يف الدول املتقدمة.
ّ
و
لع��ل هذا م��ا ينتظر م��ن اجلامعة يف
ّ
املعقد ال��ذي تت�سارع فيه
ه��ذا الع�صر
التفاعالت االجتماع ّية وتفرز ظواهر
علمي ّ
فح�ص
جديدة حتتاج �إىل
ميكن
ٍ
ٍّ
م��ن فه��م طبيعته��ا و م�آالته��ا ،وي�شيع
ال�صحي��ح والعق�لاين
ب�ش��كل
ٍ
الفه��م ّ
يحدّ م��ن �سلط��ة اخلراف��ة وال�شائعة،
وي�ساه��م يف تن�شئ��ة جمتم��ع معرف��ة
ُ
ينخ��رط يف التنم ّية
والتطور ويتخلى
ّ
ع��ن الأمن��اط البدائي��ة القائمة على
احليلة
وال�صراع يف تدبري احلاجة.
ّ
تلع��ب امل� ّؤ�س�س��ة اجلامع ّية ه��ذا الدور
ُ
يقرتح احللول
الذي
العلم��ي
إنتاج
بال
ُ
وبالبح��ث اجلاد ،ولي���س بالتظاهرات
الفولكلوري��ة التي ت�ستدع��ي �شعارات
جاه��زة للتظاه��ر باالنخ��راط يف
العام��ة� ،أو مبلتقيات ينتهي
ال�س ّيا�س��ة
ّ
مفعوله��ا يف جل�سات اخلت��ام ،وب�إعالء
مكانة العلم عرب تكري�س اال�ستحقاق
وانتهاج ال�صرامة يف الدرا�سة والبحث،
واحلفاظ على التقالي��د العلمية التي
جتعل اجلامعة ُم�ؤثرة ولي�ست مت�أثرة
بالظواه��ر� ،إذ ال ُيعق��ل �أن تنتق��ل
طقو���س اجتماع ّية �إىل املحفل العلمي
ٌ
مثلما يحدث يف مناق�شة الر�سائل التي
تتحول �أحيا ًنا �إىل ما ي�شبه الأعرا�س،
ّ
�سحر
�أو �أن تقع ال ّنخبة اجلامع ّية حتت
ِ
م�ؤث��ري امليدي��ا اجلدي��دة ،فتخت��زل
عط�ش
�صور تع�ّب رّ عن
"ن�شاطه��ا" يف ّ
ٍ
�إىل "جنوم ّي��ة" ال يج��ود به��ا الن�ش��اط
العلمي القائم يف نوامي�سه على نكران
ّ
الذات!

منجم املعرفة
ُ

املخت�ص يف التجميل ال�سينمائي ح�سني جعفري للن�صر

إنشاء مدن سينمائية سيحيي مهن الفن السابع

قال الفنان و المخت�ص في مجال التجميل ال�سينمائي و الم�ؤثرات الخا�صة ،ح�سين جعفري في حوار مع الن�صر ب�أن م�شروع
�إن�شاء مدينة �سينمائية في الجنوب الجزائري �سيفتح باب الفر�ص �أمام ممتهني الأن�شطة ذات العالقة بالإنتاج الفني
على غرار المكياج ال�سينمائي و الم�ؤثرات ،الديكور و ال�سينوغرافيا و غير ذلك ،وهو ما من �ش�أنه �إعطاء دفع �أكبر للعملية
الإنتاجية ككل و تح�سين م�ستوى الأعمال ،كما تحدث الفنان ،عن م�شاركته في م�شاريع عربية و �أجنبية هامة.
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مركز البحث يف الأنثـروبولوجيا االجتماعية والثقافية "كرا�سك"

30سنة من الوجود ..ريادة وطنية و انفتاح علمي على المحيط

الدكتورة جناة حل�ضريي باحثة دائمة ورئي�سة خلية االت�صال لكرا�سك

وسائط إعالمية واتصالية لتسويق
المنتوج العلمي

قال��ت الدكت��ورة جن��اة حل�ض�يري
باحثة دائمة ورئي�س��ة خلية االت�صال
للكرا�س��ك� ،إن املرك��ز يع��ول حاليا
على حتقي��ق مرئية منتوج��ه العلمي
ال��ذي يت��م ت�س��ويقه ع�بر القاع��دة
الرقمي��ة وذلك ال�س��تقطاب املجمع
العلم��ي (جامعات ،مراك��ز جامعية،
معاه��د ومراك��ز بح��وث) وخمتلف
الفاعلني االجتماعيني واالقت�صاديني
ك�رشكاء فاعلني يف �ص��ناعة املعرفة
العلمية ،والذي��ن ب�إمكانهم االعتماد
عل��ى البحوث العلمي��ة املختلفة من
�أجل تطوير م�ؤ�س�ساتهم واال�ستجابة
الحتياجاته��م ،فاخل�برة الناجم��ة عن
البح��وث امليداني��ة من �ش���أنها تقدمي
حلول ناجعة.
و�أو�ض��حت الدكت��ورة حل�ض�يري،
�أن خلي��ة االت�ص��ال ت�س��عى لن��شر
املعلوم��ة العلمي��ة للجمه��ور العام
واملتخ�ص�ص عرب الو�سائل االعالمية
ّ
املختلفة التي يح�رض �صحافيوها كل
الن�ش��اطات التي ينظمها املركز� ،إىل
جانب �إجراء حوارات مع م�ؤ�س�س��ات
�إعالمية مكتوبة �أو �س��معية ب�رصية
من �ش���أنها تب�س��يط املعرفة العلمية
للجمه��ور الوا�س��ع ،ولتج�س��يد هذه

اال�س�تراتيجية ،يعم��ل املرك��ز على
تطوير و�س��ائطه الرقمي��ة وتنويعها
لتقا�س��م املعلومة العلمية يف وقتها،
وم��ن �أج��ل ه��ذا ميتل��ك كرا�س��ك
موقع��ا �إلكرتونيا ين�رش عربه خمتلف
الن�ش��اطات والإنتاج��ات العلمي��ة
باللغت�ين العربي��ة والفرن�س��ية ،وهو
يف ط��ور �إن�ش��اء �ص��فحة خا�ص��ة
باللغ��ة الإجنليزي��ة� ،إىل جانب توفره
على و�سائط التوا�ص��ل االجتماعي
«الفاي���س ب��وك وتوي�تر م��ع قن��اة
تلفزيون الويب اخلا�ص��ة باملركز �إىل
جان��ب قناة اليوت��وب» ،وتتاح معظم
الن�ش��اطات حالي��ا لالط�لاع وحتى
للتحميل احلر بالن�سبة لتقارير اخلربة
والتقارير النهائية مل�شاريع البحوث،

قالت ع�ضو جمل�س التعاون واملتابعة
يف البح��ث والتنمي��ة االقت�ص��ادية
ورئي�س��ة ق�س��م العالق��ات مبرك��ز
كرا�س��ك فحا�ص بدرة �ص�برينة� ،إن
املجل���س موط��ن لدى مرك��ز البحث
العلم��ي والتقن��ي يف علم الإن�س��ان
االجتماع��ي والثق��ايف ،يعم��ل حاليا
عل��ى ر�ص��د �س��بل التنمي��ة املحلية
وق��درة ال�ش��باب عل��ى جت�س��يد
م�ش��اريعهم م��ن خالل امل�ؤ�س�س��ات
النا�ش��ئة ،وقد نظم م�ؤخ��را �أول لقاء
من «منتدى وهران -اقت�صاد» ،والذي
كان �ض��يفه املدي��ر العام لبور�ص��ة
اجلزائر يزيد بن موهوب ،حيث يندرج
املنتدى �ض��من ن�ش��اطات املجل�س و
يتم تنظيمه �ش��هريا  ،ين�شطه يف كل
مرة �شخ�ص��يات فاعل��ة يف القطاع
االقت�ص��ادي م��ن �ص��ناع الق��رار،
�أكادمييني ،خرباء ،ر�ؤ�س��اء م�ؤ�س�سات
وغريهم.
م�ض��يفة �أن الهدف م��ن تنظيم هكذا
تظاه��رة هو فتح نافذة على اقت�ص��اد
املعرف��ة وتقدمي ق��راءات جديدة حول
التنمي��ة املحلية وحتدي��ات االبتكار
وميكانيزمات اال�س��تثمار ،كما يعد
فر�صة �سانحة لتعميق التوا�صل بني
�أ�ص��حاب اخل�برة العلمي��ة وامليدانية
وال�ش��باب املقب��ل عل��ى �إط�لاق
م�ش��اريعه ،م��ع الرتكي��ز على مدى
�أهمي��ة املعرف��ة يف تي�س�ير الإج��راء

وت�سيري االقت�صاد ،مبا ي�سمح بو�ضع
�إ�س��قاط عل��ى الواق��ع والت�أ�س��ي�س
لال�س��ت�رشاف ،ومب��ادئ التقيي��م
والتقومي واحلوكمة.
مذك��رة �أن جمل�س التع��اون واملتابعة
يف البحث والتنمية االقت�ص��ادية ،هو
م�رشوع بحث موطن لدى كرا�س��ك
من��ذ �س��نة  ،2018وا�س��تطاع على
م��دار � 5س��نوات �أن يعقد جل�س��ات
عم��ل وور�ش��ات مع النا�ش��طني يف
ال�ص��ناعة ،الفالحة ،التجارة ،ال�صيد
البحري ،النقل ،ال�سياحة وال�صناعات
التقليدي��ة ،كم��ا اجتم��ع م��ع ممثلي
املجتمع امل��دين جلميع بلديات وهران
يف خط��وة ل�ض��بط االحتياج��ات
ومناق�ش��ة احلل��ول ،وق��د تكل��ل هذا
الن�ش��اط بتوقي��ع اتفاقي��ة �إط��ار
لل�رشاكة والتعاون بني مركز كرا�سك
ووالية وهران� ،إذ ا�س��تطاع املجل�س
حتقيق �رشاكة �سو�س��يو اقت�ص��ادية
مع غرفة ال�ص��ناعة والتجارة ،غرفة
الفالح��ة ،غرفة ال�ص��ناعة التقليدية
واحل��رف وغرف��ة ال�ص��يد البح��ري
وتربية املائيات على م�س��توى والية
وهران� ،إىل جان��ب اتفاقية مع مكتب
وه��ران للكونفدرالي��ة اجلزائري��ة
لأرباب العم��ل املواطنني ،كما يدرج
م��ن خالل برنامج عمل املجل�س �إجناز
حتقي��ق مي��داين ي�ش��مل البلدي��ات
ال�س��ت والع�رشي��ن لوه��ران ،و نظم

ووفق املتحدثة ،ي�س��عى فريق العمل
لإدراج املحا��ضرات وتقاري��ر اخلربة
وامللتقي��ات املنظم��ة يف الكرا�س��ك
عل��ى قن��اة اليوتوب اخلا�ص��ة به من
�أجل حتقيق وتعمي��م النفع الأكادميي
الع��ام من جه��ة ،ولت�س��ويق خمتلف
الإجن��ازات العلمي��ة للمرك��ز من��ذ
�إن�شائه �سنة .1992
م�ض��يفة �أن خمتل��ف الن�ش��اطات
العلمي��ة الت��ي ي�رشف عليه��ا املركز
�سواء التي جُترى يف مقره �أو خارجه،
حتظ��ى بتقا�س��م املعلوم��ة العلمي��ة
مع اجلمهور املتخ�ص���ص �أي�ض��ا من
�أ�ساتذة وباحثني وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين وغريه��ا ،كم��ا ترك��ز خلي��ة
االت�ص��ال على تقا�سم كل امل�ضامني
�س��واء املنجزة من طرف الباحثني من
داخل املركز �أو بالتع��اون مع �رشكاء
يف امليادين االجتماعية واالقت�صادية
وكذا م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية
والتكوين.
علم��ا �أن م�ش��اركة الكرا�س��ك يف
«�ص��الون اجلزائر ال��دويل للكتاب»
هي �أي�ض��ا فر�ص��ة جيدة لعر�ض هذا
املنتوج للجمهور العري�ض مبا�رشة.
بن ودان خيرة

نافذة على اقتصاد المعرفة
و قراءات جديدة للتنمية المحلية

انق�ضت � 30سنة على �إن�شاء مركز البحث في الأنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية بجامعة وهران ،وبال�ضبط بموجب مر�سوم �صدر في  23ماي  ،1992بعد �أن كان المركز لمدة
�سبع �سنوات وحدة بحث في الأنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،وجاء هذا التحول لمواكبة التطورات المجتمعية نتيجة وعي ب�ضرورة االعتماد على الأفكار والدرا�سات التي تنتجها
الأبحاث العلمية لفهم الواقع وت�سطير البرامج المنا�سبة للحياة اليومية للمواطن ،ولخ�صو�صيته احتل المركز مكانة مرموقة حيث تم ت�صنيفه في المرتبة  737عالميا من �ضمن � 10آالف
مركز بحث وهذا في درا�سة �أجراها مركز «بيومتريك» الإ�سباني �سنة .2014
و بات “كرا�س��ك” م�ؤ�س�س��ة رائدة يف البح��ث العلمي الوطن��ي يف الأنرثوبولوجيا والعلوم
االجتماعية ،بالنظر للإنتاج املعريف الذي �أ�رشف عليه و�س��اهم يف جت�س��يده بوترية م�س��تمرة
ومنتظم��ة ،مع �أخذه بالتط��ورات التكنولوجية يف الت�س��يري و البحث والتقيي��م املعريف �إىل
جانب �إدراج من�ص��ات رقمية جديدة ت�ض��م �أكرب عدد من امل�شاريع البحثية والتقارير امليدانية
منذ ن�ش���أة وحدة البحث مرورا بالتحول �إىل مركز (كرا�س��ك) و �إىل غاية يومنا� ،إ�ض��افة �إىل
الرتكي��ز على املوقع الإلكرتوين الذي يعترب البوابة الرئي�س��ية للرتويج وتثمني نتائج البحث،
كم��ا تهتم مديرية املركز بربجم��ة تظاهرات علمية بقيمة احلدث العلم��ي ،حيث عر�ض على
املجل�س العلمي ،تنظيم م�ؤمتر الثالثني �س��نة من البحث باملركز و�س��تن�رش قريبا جملة جديدة
تهتم بالرتاث املادي والالمادي ،وهي �إ�ض��افة علمية للمجالت التي ين�رشها املركز� :إن�سانيات
واملجلة الإفريقية للكتب ،والتي من �ش���أنها �إب��راز الإنتاج العلمي واملعريف مبختلف املقاربات
العلمية للعلوم الإن�سانية واالجتماعية.
كل هذا يحت�ض��نه مبن��ى يفوح بعبق التاري��خ والرتاث ويحاك��ي �أنرثوبولوجيا املجتمع عرب
حقب زمنية وثقافات تركت وقعها يف يوميات اجلزائريني ،مبنى �ص��ممت هند�س��ته لتعك�س
خ�صو�ص��ية مركز البحث يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية  ،فالداخل للمركز ي�ش��عر
بنو�س��تاجليا العمران املوري�سكي �أو العثماين وتنقله اللوحات الفنية ال�ستذكار ال�شخ�صيات
اجلزائرية املختلفة.

�أعدت الملف :بن ودان خيرة
مدير املركز الربوفي�سور مانع عمار للن�صر
ي�ؤك��د الربوفي�س��ور مان��ع عم��ار مدي��ر «الكرا�س��ك»
�أن املرك��ز يعم��ل حالي��ا ،عل��ى ابت��كار ط��رق توا�ص��ل
لتح�سي���س املحي��ط وامل�ؤ�س�س��ات ب�أهمية احلل��ول التي
يقرتحه��ا يف �أبحاث��ه املختلف��ة ،حتى تك��ون الأعمال
قابل��ة للتثمني واال�ستغالل .كما ي�ؤك��د يف هذا احلوار
خ���ص به الن�صر� ،أن الكرا�سك يعمل على ترقية
الذي
ّ
البح��ث العلمي بخل��ق قنوات م��ع املجتم��ع وامل�ؤ�س�سات
«ال�شريكة».
للإ�ش��ارة ف���إن الربوفي�س��ور عم��ار مان��ع ن�ص��ب على
ر�أ���س املرك��ز يف �أفريل  2022خلفا للمدي��رة ال�سابقة
مولوج��ي �صورية الت��ي مت تعيينه��ا على ر�أ���س وزارة
الثقاف��ة ،علم��ا �أن��ه توىل رئا�س��ة جامع��ة اجلزائر ،2
وقبلها �شغل من�صب املدير الع��ام للوكالة املو�ضوعاتية
للبحث يف العل��وم االجتماعي��ة والإن�سانية ،كما تقلد
عدة م�س�ؤولي��ات يف جامعات خمتلفة منها جامعة برج
بوعريريج و املركز اجلامعي لتيبازة.

كيف تنظرون �إىل مهمتكم على ر�أ�س املركز؟

املجل�س �س��نة  2021الطبعة الأوىل
للمنتدى الوطني لل�سمعي الب�رصي
الذي كان هدفه دفع الإنتاج وت�شجيع
ال�صناعة ال�سمعية الب�رصية.
من جانب �آخر� ،أو�ضحت حمدثتنا �أنه
ويف �إط��ار اتفاقي��ة ال�رشاكة العلمية
مع والية وه��ران ،قام باحث��و املركز
بت�أطري دورات تكوينية �ش��ملت عدة
موا�ضيع منها اجلباية واملالية ،الت�سيري
الإداري واالت�ص��ال امل�ؤ�س�ساتي �إىل
جانب موا�ض��يع �أخ��رى مربجمة يف
دورات تكويني��ة الحق��ة وفقا لبنود
االتفاقي��ة ،ويف ذات ال�س��ياق مت
توزي��ع  150م�ؤلفا من من�ش��ورات
كرا�س��ك على كل مكتب��ات بلديات
وهران ،وهي م�ؤلفات متنوعة ت�ض��م
درا�سات وبحوث علمية ومداخالت
ومق��االت لأ�س��اتذة وباحث�ين يف
خمتلف املج��االت الأنرثوبولوجية و
الإجتماعية والثقافية.
بن ودان خيرة

* مهمتنا لي�س��ت عادية وال ب�س��يطة� ،إنها مهمة ا�ستثنائية
ب���أمت معنى الكلمة ومعقدة و�ص��عبة ،ولكنها ممكنة عندما
يقوم بها باحثون لهم ر�صيد بهذه القيمة ولهم تقاليد ت�شهد
على جر�أتهم يف طرح الأ�سئلة ويف القراءة النقدية للظواهر
واخلطاب��ات العلمية والنظريات واملفاهيم ،وخا�ص��ة عندما
تلت��ف حولهم كوكب��ات من الأ�س��اتذة املهتم�ين مبجاالت
بح��ث املركز ،ويف هذا املحيط� ،س��وف نعم��ل معا من �أجل
املتابعة العلمية احلثيثة للق�ض��ايا والإ�شكاليات التي تدخل
يف نطاق حماور البحث اخلا�صة مبركزنا ووحداته ،ونحافظ
على االنفتاح الذي كر�سه املركز منذ ت�أ�سي�سه على املجتمع
العلمي وعلى املجتمع ب�صفة عامة.
نفه��م من ه��ذا �أن تركيزك��م �سيكون عل��ى توطيد
العالقة بني املركز واملحيط اخلارجي؟
* نحن نعترب �أن القيمة احلقيقية لن�ش��اطات املركز ت�أتي من
جتدره��ا يف حميطها الطبيعي وم��ن تعبريها عنه ،ونتعاون
ّ
على خلق ديناميكية فعالة من �أجل تثمني خمرجات خمتلف
�أق�س��ام البحث وفرقه��ا كما جنتهد من �أجل توفري و�س��ائل
العمل املادية واملعنوية جلع��ل تلك املخرجات قابلة للتثمني
واال�س��تغالل م��ن ط��رف خمتل��ف ال��شركاء االجتماعيني
واالقت�صاديني ،فنحن نعي �أن عملية التثمني تتوقف �أ�سا�سا
عل��ى ما تبذله م�ص��الح املرك��ز من جهود وم��ا تظهره من
احرتافية يف الت�سويق ملخرجات البحث.

الدكتورة الباحثة بولف�ضاوي فاطمة الزهراء

«نتائج بحوثنا تنعكس مباشرة على المجتمع»

قالت الدكتورة بولف�ض��اوي فاطم��ة الزهراء
رئي�س��ة ق�س��م بكرا�س��ك وع�ض��و املجل���س
الوطني لق�ض��ايا املر�أة والأ�رسة والطفل الذي
يجمع �إطارات من خمتلف الوزارات وباحثني
يف عدة تخ�ص�ص��ات� ،إنه وف��ق جتربتها على
م��دار � 10س��نوات الت��ي ق�ض��تها يف مركز
البحث كرا�س��ك ،تب�ين �أن البحث العلمي منذ
عامني تقريبا بد�أ يف انتهاج م�س��ار ذي جدوى
�أك�ثر فعالية على م��ا يعي�ش��ه املجتمع ،حيث
�أ�ص��بحت هناك �رشاك��ة فعلية بني �أ�ص��حاب
الق��رار والبح��ث العلم��ي ،و هن��اك ظواه��ر
اجتماعية �أ�ص��بحت تطرح �إ�شكاالت متعددة
وهي بحاجة لدرا�س��ة ،فهناك م�ش��اريع املركز
وفق الإ�سرتاتيجية امل�سطرة ولها جدوى على
املجتمع �س��واء مبا��شرة �أو غ�ير مبا�رشة لأن
هدفها ه��و خدم��ة املجتمع ،وتوجد م�ش��اريع
“بح��ث -فعل” وت�أت��ي بطلب م��ن الوزارات
�أو امل�ؤ�س�س��ات االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة �أو
هيئات وطنية وهي �أي�ض��ا لها جدوى ،معتربة
�أن هن��اك رهان��ات اجتماعي��ة يج��ب الرتكيز

عليها ودرا�س��تها كي ي�ساهم الباحث يف �إيجاد
احللول ،كما �أنه يجب على الباحث وامل�ؤ�س�س��ة
العلمية البحثية �أن جتد �آليات لت�س��ويق املنتوج
الفك��ري الأكادمي��ي البحث��ي ،ومث�لا عل��ى
م�ستوى الكرا�س��ك يوجد ت�سويق وتثمني عن
طريق م�ؤلفات املركز “جملة �إن�سانيات ودفاتر
الكرا�س��ك” و�أي�ض��ا عن طريق خلي��ة الإعالم
واالت�صال التي ت�س��وق عرب خمتلف الو�سائل
خا�صة الو�سائط االجتماعية.
و�أ�ض��افت حمدثتن��ا �أن ال�سيا�س��ات العمومية
عندم��ا تكون غري مدرو�س��ة وغري حمكمة قد
ت�ؤدي مل�آالت �أخرى ،ف�صندوق النفقة كان هدفه
الأ�سا�س��ي حماية امل��ر�أة املطلقة احلا�ض��نة من
الت�رضر ،ولك��ن وقع حتايل من طرف املجتمع
“وج��دت ح��االت ل�س��يدات قم��ن بالط�لاق
بالرتا�ض��ي وحت�ص��لن عل��ى النفق��ة وع��دن
لأزواجهن بزواج عريف” ح�س��ب الباحثة التي
�أردف��ت �أن هذا ما اكت�ش��فته يف عملها البحثي
املي��داين وهي عينات من حاالت متعددة ،فهي
ت�ش��تغل حالي��ا على ظاه��رة االرتف��اع الكبري

مسيرة تثمين البحوث بدأت وسنخلق سوقا حقيقية للمنتوج العلمي
القطاعات االقت�ص��ادية وال�سيا�س��ية وغريها ،ت�ضع مركز
كرا�س��ك يف قلب التفكري الإ�سرتاتيجي يف ق�ضايا املجتمع
و�إ�ش��كالياته ،ومن خاللها يف �صميم التفكري يف م�ستقبله
والرهانات التي تواجهه ،ولهذا وجب علينا �أن نفهم الظواهر
االجتماعية يف بالدن��ا يف بعدها الأنرثبولوجي والثقايف ،و
�أن ندر�س الأن�ساق الثقافية وتفاعلها مع الإن�سان يف �سياقه
االجتماعي و�أن جند لها املفاهيم التي تعرب عنها وت�ص��فها،
لأن و�صف الظاهرة و�صفا دقيقا يعني القدرة على التحكم
فيها وتوجيهها ،و�أن ن�صوغ القوانني العلمية �أو على الأقل
الفر�ض��يات الأك�ثر علمية والت��ي نعتقد �أنه��ا تتحكم يف
ا�شتغالها وتفاعلها مع الو�سط ومع العامل.

باحلديث ع��ن الت�سويق م��ا هو املطل��وب لتج�سيد
هذه املهمة؟
* هذه املهمة تتطلب املزيد من التكوين وحت�س�ين امل�ستوى
الكت�ساب اخلربات الالزمة ملرافقة البحث العلمي من خالل
اختي��ار ال�رشكاء االجتماعيني واالقت�ص��اديني والتوا�ص��ل
معهم ،ثم �إ�رشاكهم يف عملية تثمني املخرجات وحتويلها �إىل
مه��ارات وخربات ومعارف قابلة لال�س��تثمار ،ويف مرحلة
الحق��ة وبعد �أن يدرك ال�رشكاء قيمة خمرجاتنا ويح�س��نون
تقدير ثمنها� ،سوف ن�سعى �إىل �إ�رشاكهم يف متويل امل�شاريع
وحتمل جزء من �أعبائها ،و�س��وف يح��دث ذلك بكل ت�أكيد
لأن امل�س�يرة ب��د�أت ،ون�ص��ل لهذا عندم��ا نتمكن من خلق
�س��وق حقيقي��ة للمنتوج العلم��ي متل��ك الأدوات القانونية
والعلمية لتقدير تكلفة البحث ومكاف�أته وتثمني نتائجه.
كي��ف ميك��ن ا�ستقط��اب امل�ؤ�س�س��ات االقت�صادي��ة
واالجتماعية نحو كرا�سك؟
* يف الكثري من احلاالت ال متلك امل�ؤ�س�س��ات االقت�ص��ادية
واالجتماعية يف بالدنا القدرة على ت�ص��ور احتياجاتها �إىل
البحث ،وال متلك امل�ص��الح وال الهياكل القادرة على بلورة
ذلك الت�ص��ور ،لذلك نعترب مهم��ة مركزنا حيوية و�أن على
عاتق��ه �أن يبتكر طرق التوا�ص��ل مع املجتمع و حت�سي�س��ه
بالأهمي��ة العملية ملخرجاته البحثي��ة وللخربات واملهارات
التي يتوفر عليها والتي ميك��ن �أن يوفرها متى وجد الطلب
عليها واالهتمام بها.
يعترب كرا�سك مركز بح��ث منوذجي ،كيف ميكن
الرقي به �أكثـر ؟
نح��ن نعت�بر مركزن��ا منوذج��ا نوعي��ا للبح��ث يف العل��وم
االجتماعية والإن�سانية ونعترب �أننا نتحمل م�س�ؤولية ترقية
البح��ث العلمي يف خمتل��ف حماور هذه الفئ��ة من العلوم،
و يج��ب �أن ن�ؤدي املهم��ة التي نتحملها مبج��رد انتمائنا �إىل
مرك��ز البح��ث يف الأنرثوبولوجي��ا االجتماعي��ة والثقافية
واملتمثلة يف �إقامة ت�صالح حقيقي ودائم بني البحث العلمي
يف العلوم االجتماعية والإن�س��انية وب�ين املجتمع ممثال يف
امل�ؤ�س�س��ات والهيئ��ات الت��ي ميكن �أن تتح��ول �إىل �رشكاء
اجتماعيني واقت�ص��اديني ملركزنا وملراكز البحث الأخرى� ،إن
ال�س��معة الطيبة التي اكت�سبها املركز وي�شهد عليها الطلبة
والأ�س��اتذة باعتباره مق�ص��دا لكل باحث عن الت�أطري اجليد
والإ�رشاف العلمي املتخ�ص���ص ،ولكل باح��ث عن الوثائق
واملراج��ع ذات القيمة العلمية املتميزة ،وعليه �س��وف نعمل

معا لتعزيز هذه ال�سمعة وتقويتها فمن الطبيعي �أن ي�شتهر
مركزنا بتوفري اخلربات املنهجية للطلبة والدار�س�ين ،ومن
ال��ضروري �أن يتم توف�ير هذه اخلدمات بالو�س��ائل التقنية
والتكنولوجي��ة الرقمي��ة ،وهن��ا �أي�ض��ا يج��ب �أن نتع��اون
جميعا ون�س��تغل كل الإمكانيات املتوفرة حاليا والتي ميكن
توفريها للمركز يف امل�ستقبل من �أجل التحكم اجليد يف هذا
امل�ستوى متا�شيا مع تطور �أ�ساليب العمل البحثي يف املراكز
واجلامعات املرموقة.
م��ا ه��ي ر�ؤيتك��م لتطوي��ر مرك��ز البح��ث يف
االنثـروبولوجيا االجتماعية والثقافية؟
يتميز مركز البحث يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية
بر�صيده الغني من البحوث والدرا�سات والكتابات العلمية
الر�ص��ينة التي ينجزها باحث��وه بجميع فئاته��م ودرجاتهم
وخرباتهم ،وتدل على ذلك من�ش��وراته ذات القيمة العلمية
مب��ا تتناول��ه من موا�ض��يع راهن��ة ،ومب��ا تثريه م��ن اهتمام
الدار�س�ين والباحثني والإعالميني وال�سيا�سيني واملتعاملني
يف جميع جماالت احلياة ،م��ن داخل الوطن وخارجه ،لذلك
يجب تثمني الروح العلمية ال�سائدة يف �أجواء املركز وتعزيز
م�س��تواه العلمي ودوره يف معاجلة الق�ض��ايا احل�سا�سة يف
املجتمع.
ه��ل ت�ؤثر حتوالت املحي��ط اخلارجي على معاجلة
ق�ضايا املجتمع؟
�إن التحوالت الكربى وامل�ص�يرية التي ي�شهدها العامل منذ
بداية الألفية وخا�صة بعد اجلائحة التي م�ست جميع جماالت
احلي��اة االجتماعية والثقافية ،وما لها من انعكا�س��ات على

هن��اك وح��دات خارج وه��ران هل تع��رف القارئ
بها؟
* وحدة ق�س��نطينة ترك��ز فيها امل�ش��اريع البحثية املدرجة
بالوحدة على املوا�ض��يع التي ت�ش��د �إىل املدينة والف�ض��اء
احل��ضري بعد درا�س��ة االمت��داد امل��كاين ،وبالرتكيز على
�إعادة ت�أهيل الرتاث املادي وغري املادي املنتج خالل الع�صور
املختلف��ة من التاري��خ اجلزائري ،وكذا على تو�س��يع املباين
اجلديدة يف ال�ض��واحي و�إعادة هيكلة الأن�ش��طة احل�رضية،
كما ت�س��عى لدرا�س��ة احتياجات �س��كان احل�رض وظروفهم
املعي�شية ،ولكن تتميز وحدة ق�سنطينة باالهتمام باملوا�ضيع
الت��ي تعنى بالديناميكي��ات الريفية من خ�لال التحوالت
الك�برى املتعلق��ة بانخفا���ض عدد �س��كان الري��ف ،و من
كبريا كما
بحثيا
اهتماما
املفارقات �أن العامل الريف��ي مل يرث
ً
ً
ً
كان يف ال�سبعينيات على الرغم من الأهمية اال�سرتاتيجية
للزراعة يف االقت�صاد الوطني و للأمن القومي .كما ت�ساهم
الوح��دة يف �إعداد الوثائ��ق مثل الأطل���س ،دفاتر ال�رشوط،
وثائق التخطيط العمراين والقوانني ،و امل�ساعدة على اتخاذ
القرار للهيئات املكلفة بتهيئة وت�سيري املدينة.
وماذا عن وحدة البليدة؟
 نعم لقد ا�س��تحدثت وحدة البحث «ر�ص��يد» املتواجدة يفالبلي��دة نتيجة تراكم ر�ص��يد علمي متخ�ص���ص يف جمال
«الطوبونيمي��ا والأنرتوبونيمي��ا» �أجنزه باحث��و املركز حيث
يقومون بدرا�س��ة النظم الت�سموية يف اجلزائر للم�ساهمة
يف �إن�ش��اء نظام وطني لتح�ص��يل �أ�سماء العلم اجلزائرية،
وكذا حتليل نظم ت�سمية املواقع اجلغرافية والأنرثوبولوجية
يف بالدن��ا ،عالوة على ترقية البحث يف علوم الت�س��ميات
و�إن�شاء جمموعة ببلوغرافية حول �أ�صل �أ�سماء الأماكن

والأ�ش��خا�ص يف اجلزائ��ر ،ويعمل باحث��و الوحدة من �أجل
امل�ساهمة يف و�ضع �سيا�س��ة وطنية لتوحيد كتابة الأ�سماء
اجلزائرية ح�س��ب تو�ص��يات الأمم املتح��دة وجامعة الدول
العربي��ة ،وقد �أجنز باحث��و هذه الوحدة �أكرب م�س��ح ميداين
للوالي��ات الداخلية ومناطق اجلنوب ل�ض��بط الت�س��ميات،
بالإ�ض��افة �إىل عدة م�ش��اريع بحثية ذات �ص��لة بقطاعات
وزارية منها درا�س��ة ح��ول اخلرائط لفائ��دة وزارة الدفاع
الوطن��ي ،و درا�س��تان لفائ��دة وزارة الداخلي��ة واجلماعات
املحلية حول «توحيد �أ�سماء الأ�ش��خا�ص» ،و»توحيد �أ�سماء
ال�ش��وارع ب�ين الواقع والت�س��مية الر�س��مية» ،كما �رشفت
الوحدة اجلزائر يف الأمم املتحدة من خالل خربائها يف ر�س��م
اخلرائط واجلغرافيا.
هل هناك م�شاريع لفتح وحدات �أخرى؟
* يطم��ح مرك��ز «كرا�س��ك» م�س��تقبال لتو�س��يع العم��ل
البحثي عرب واليات اجلنوب ب�إن�ش��اء وحدتي بحث ،الأوىل
ب�أدرار حول درا�س��ة املخطوط��ات والثانية يف غرداية حول
«اجلماعاتي واملجتمعاتي» ،وذلك ح�سب الإمكانيات املادية
املتوف��رة لدينا وم��ن خالل ال�رشاكات العلمي��ة للمركز مع
اجلامع��ات وامل�ؤ�س�س��ات الأكادميي��ة ،وال يجب �أن نن�س��ى
وج��ود وحدتني باملق��ر الرئي�س��ي للمركز بوه��ران ويتعلق
الأمر بوحدة الثقافة و االت�ص��ال و الفنون واللغات ووحدة
الرتجمة وامل�صطلحات ومقرهما حاليا باملقر ال�سابق للمركز
ببلدية ال�سانيا بوهران.
وماذا تنتظرون من باحثي املركز وموظفيه؟
ننتظ��ر م��ن باحث��ي املرك��ز وموظفيه يف جميع امل�ص��الح
االنخ��راط الفع��ال يف عملي��ة حت�س��ي�س املحي��ط القريب
والبعيد ب�أهمية ما يقوم به املركز حاليا وما ميكن �أن يقوم به
يف امل�س��تقبل من بحوث ،فاملجتمع لن يقوم ب�أية خطوة يف
اجتاه مراكز البحث م��ن �أجل تلبية احتياجاته ،بل يف الكثري
من احلاالت ال متلك امل�ؤ�س�س��ات االقت�ص��ادية واالجتماعية
يف بالدنا القدرة على ت�ص��ور احتياجاتها �إىل البحث ،بل ال
متلك امل�صالح �أو الهياكل القادرة على بلورة ذلك الت�صور،
وعليه نعترب مهمة مركزنا حيوية و�أن على عاتقه �أن يبتكر
طرق التوا�ص��ل م��ع املجتمع وحت�سي�س��ه بالأهمية العملية
ملخرجات��ه البحثية وللخربات وامله��ارات التي يتوفر عليها
والتي ميك��ن �أن يوفرها متى وجد الطل��ب عليها واالهتمام
بها.
بن ودان خيرة

حل��االت الط�لاق باجلزائ��ر ،و عملي��ة البحث
�أبرزت �أن �ص��ندوق النفقة ال��ذي مت �إقراره يف
 2015واملخ�ص�ص مل�ساعدة املر�أة املطلقة ماديا
للتكف��ل ب�أوالدها ،تبني �أنه منذ ذاك احلني بد�أت
�أرقام الطالق ترتفع وبالتحديد طلبات الن�ساء
للتطلي��ق �س��واء باخللع �أو الطالق بالرتا�ض��ي
الذي �أ�ص��بح يتنامى يف املجتمع ،وعليه يجري
البحث عن هذه العالقة بني ارتفاع عدد حاالت
الط�لاق و�ص��ندوق النفقة وه��ذا عمل علمي
نتائجه �ستكون مبا�رشة على املجتمع.
بن ودان خيرة

فح�ص الظواهر االجتماعية يف
� 16إ�صدارا خالل 2022
مت خ�لال الع��ام اجل��اري �إ�ص��دار  16م�ؤلف��ا منه��ا 6
�أع��داد ملجلة �إن�سانيات ،وهي منت��وج �أبحاث �أجنزها
باحث��و املركز يف ال�سنوات املن�صرم��ة وخا�صة عامي
كورون��ا ،حي��ث ي�برز م�ؤل��ف «املجتم��ع واجلائحة»
ال��ذي تن��اول ع��دة جوانب م��ن معي���ش اجلزائريني
�أثناء فرتة الوب��اء ،حيث تناول م�س�ألة «�أزمة كورونا
والعلوم االجتماعي��ة» و»الن�شاط الرتبوي والتعليمي
يف الف�ض��اء االفرتا�ض��ي» بالإ�ضاف��ة ملوا�ضي��ع �أخ��رى
ارتبط��ت ب�أزم��ة «كوفيد  »19منه��ا «نظري��ة امل�ؤامرة»
و»عوملة الاليقني ويقني العوملة» وجوانب مثل «الكتابة
و�سلط��ة ال�شخو�ص املتخيل��ة يف زمن الع��زل والعزلة» و
«�أدبي��ات الأوبئة والأمرا���ض يف الثقافة ال�شعبية
املغاربي��ة» و�أي�ضا «حتليل ق�صي��دة الأ�ستاذ لو�سرة
حمم��د ح��ول كورون��ا» ،وموا�ضيع �أخ��رى متنوعة
ح��ول ذات الوباء وانعكا�ساته ،وهي �أعمال �أجنزتها
جمموعة من الباحثني،
وج��اء يف مقدم��ة الكت��اب �أن��ه ج��اء ليثم��ن
الت��داول العلم��ي ال��ذي ب��ادر ب��ه مرك��ز البح��ث يف
الأنرثوبولوجي��ا االجتماعية والثقافية «كرا�سك»،
ح��ول اجلائح��ة وت�أثرياتها عل��ى اجلزائ��ر والعامل،
ا�ستن��ادا لقراءات وفر�ضيات �أولي��ة يف الفرتة الأوىل
م��ن الوب��اء ،كم��ا نظ��م املرك��ز خ�لال اجلائح��ة �أول
ملتق��ى افرتا�ضي��ا دولي��ا «املجتم��ع واجلائح��ة» يومي
3و 4ج��وان  ،2020وكان بالتع��اون م��ع مرك��ز فاعلون
للبح��وث يف الأنرثوبولوجي��ا والعل��وم االجتماعي��ة
والإن�سانية.وم��ن بني امل�ؤلف��ات يجدر ذكر كتاب
“ال��ذكاء اال�صطناع��ي املطب��ق عل��ى ال�شرك��ة
اجلزائري��ة” و “الهج��رة واملنف��ى” و جزئ�ين
م��ن “�سو�سيو�أنرثوبولوجي��ا الدين��ي يف منطق��ة
املتو�سط”.للتذك�ير� ،ص��در �أول ع��دد م��ن جمل��ة
“�إن�سانيات” �سنة  1997بعنوان “العمل ..الأرقام
والتمثي��ل” وت�لاه الع��دد الث��اين من نف���س ال�سنة
بعنوان “املناطق امل�أهولة بال�س��كان” والعدد الثالث
بعن��وان “الذاك��رة والتاري��خ” ،ومن��ذ ذاك احل�ين
توا�صل �ص��دور املجلة بانتظام .ويفتخر املركز �أي�ضا
بالف�ض��اء املكتب��ي املتمث��ل يف مركز الإع�لام العلمي
والتوثي��ق الذي ي�ض��م �أكثـر من � 30أل��ف درا�سة على
�ش��كل م�ؤلف��ات ومذكرات تخ��رج و�أكثـر م��ن  90جملة
متنوعة ،وتوجد كذلك مكاتب لل�سمعي الب�صري مزودة بتقنيات حديثة للبحث
والإط�لاع على الوثائ��ق الرقمية يف خمتلف احلقول املعرفي��ة ،ومزودة مبن�صة
للبواب��ة الوطني��ة للتوثيق الإلك�تروين ،ويتكون ه��ذا الف�ضاء م��ن طابقني وبه
قاعت��ان للمطالعة مزودتان ب�أجه��زة �إعالم �آيل ،ويوفر كل طاب��ق �أماكن للطلبة
الباحث�ين ويوف��ر له��م قاع��دة معلوماتي��ة للبيان��ات لت�سهي��ل مهم��ة البحث عن
بن ودان خيرة
املراجع.
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العالم اللغوي األمريكي اليل كامبل في حوار لـ "النصر"

اللغة العربية تؤدي دورها احلضاري
املعاصر على أكمل وجه
�شغل البروفي�سور اليل كامبل (دكتوراه من جامعة كاليفورنيا في لو�س �أنجلو�س) العديد من المنا�صب الهامة في عدد كبير من جامعات
العالم على غرار جامعة مي�سوري  ،وجامعة نيويورك �ألباني  ،وجامعة والية كاليفورنيا  ،ويو كانتربري (نيوزيلندا)  ،وفي
جامعة يوتا كرئي�س ق�سم اللغويات ومدير مركز اللغات الهندية الأمريكية ( ، ) )CAILوهو الآن �أ�ستاذ فخري بجامعة مانوا
في هاواي.

حاوره  :ر�شيد فياللي
زائرا يف اجلامعة الوطنية
كما عمل �أ�ستاذًا ً
الأ�سرتالية  ،ويف عدة جامعات باملك�سيك
والربازي��ل وكن��دا  ،وفنلن��دا ،و�إ�س��بانيا
وتركيا ..و �ش��غل �أي�ضا منا�صب م�شرتكة
يف جم��ال اللغوي��ات والأنرثوبولوجي��ا
والبحوث ال�س��لوكية ودرا�س��ات �أمريكا
الالتينية واللغة الإ�سبانية مع مهام رئي�س
ق�س��م اللغويات واللغة الإ�سبانية وع�ضو
ورئي�س يف عدة جلان منها اللجنة التنفيذية
للجمعي��ة اللغوي��ة الأمريكي��ة  ،ورئي�س
جمعية درا�س��ة لغات ال�س��كان الأ�صليني
يف الأمريكتني ( )SSILAوهو ع�ض��و يف
كتابا و 200
 20هيئة حترير  ،وقد ن�رش ً 24
مقال��ة علمية  ،و ال يزال يف قمة ن�ش��اطه
العلمي رغ��م بلوغه الثمان�ين !  .ويف هذا
احل��وار احل�رصي للن�رص نح��اول االقرتاب
من هذا العالمة اللغوي ال�س��تطالع ر�أيه
يف ق�ضايا لغوية خمتلفة.
�أكد الربوفي�سور جون ماكورتر �أن
كتابه "خدعة اللغة" هو "بيان لغوي"
�ألف��ه للرد عل��ى العدي��د م��ن الأفكار
اللغوي��ة الكال�سيكي��ة الت��ي ثب��ت
�أنه��ا خاطئ��ة  ،خا�ص��ة فك��رة ت�أث�ير
الثقاف��ة عل��ى اللغ��ة  ،مبعن��ى �آخ��ر ،
فك��رة �أن اللغ��ات العظيم��ة ه��ي نتاج
عق��ول متط��ورة  ،و�أن لغات مثل لغات
الأمريكي�ين الأ�صليني ه��ي نتاج ذكاء
حمدود .ما ر�أيك بروفي�سور؟
 ميكن �أن ي�ش��مل هذا ال�س���ؤال موا�ض��يعخمتلفة� .سوف �أن�س��خ هنا �شي ًئا كتبته عن
اثن�ين منها فقط ،وهما" الن�س��بية اللغوية
" و"احلتمي��ة الثقافية"  ،قال �إدوارد �س��ابري
ح��ول الن�س��بية اللغوي��ة� :إن ملكة الكالم
وكذا اللغة جيدة التنظيم هما من �س��مات
كل جمموع��ة معروف��ة م��ن الب��شر ...
أ�سا�سا و�سيلة مثالية
واحلقيقة �أن اللغة هي � ً
للتعب�ير والتوا�ص��ل بني جميع ال�ش��عوب
املعروف��ة )Sapir 1933: 155.) (1( .ال
توجد لغ��ات "بدائية" )2( .جمي��ع اللغات
"[مت�ساوية] وهي و�س��ائل ات�صال مثالية"
تع�بر كل واحدة منها عن �أغرا�ض املجتمع
الذي يتحدث بها .كما ال توجد لغة �أف�ضل
�أو �أ�س��و�أ من لغة �أخرى )3( .يجب و�ص��ف
كل لغة وفقً��ا لبنيتها اخلا�ص��ة (القواعد ،
النم��اذج  ،العنا�رص) .وال ينبغي و�ص��فها
م��ن حيث املفاهيم والفئات امل�س��تعارة من
اللغات الأخرى واملفرو�ض��ة عند و�صفها
وحتليله��ا )4( ..ميك��ن �أن تختل��ف اللغات
بطرق ال نهائية وغري متوقعة عن بع�ضها
البع���ض .ويحافظ اللغوي��ون املعا�رصون
عل��ى املبد أ� ( )1و ( ، )2لكن يرف�ض��ون ()4
جذري��ا .كان م��ن ال�ش��ائع
وينقح��ون ()3
ً
ت�ص��ديق �أن اللغات الأوروبي��ة هي فقط
 ،لغ��ات "احل�ض��ارة"  ،فه��ي متكاملة �إىل
حد بعي��د .فيما متيزت لغ��ات "الهمجيني"
�أو "الربابرة" بغي��اب اللغة احلقيقية  ،وفقر
مفرداته��ا  ،ونق���ص القواع��د  ،وب�س��اطة
تركيبه��ا .وقد قيل لتلك الأقوام بالتناوب
�إنه��م يفتق��رون �إىل امل�ص��طلحات املجردة
والعام��ة �أو �أن لديهم كلم��ات عامة فقط
ويفتقرون �إىل م�صطلحات حمددة ،ولهذه
الأ�سباب جمتمعة كانت تعترب لغات بدائية
 ،ويفرت�ض �أن اللغ��ات البدائية متتلك هذه
ال�صفات "البدائية"والواقع �أنه ال توجد

لغ��ات "بدائي��ة" .فجميع اللغات منا�س��بة
متام��ا الحتياج��ات التوا�ص��ل للمجتمعات
ً
التي تتح��دث بها..وفيما يتعل��ق باحلتمية
الثقافية (تكهنات ح��ول �أنواع املجتمعات
والتعقي��د اللغوي) هناك تكهنات تن�س��ب
بع���ض اخل�ص��ائ�ص ،وبخا�ص��ة التعقي��د
اللغ��وي �أو الب�س��اطة  ،مبا��شرة �إىل �أنواع
م��ن املجتمع��ات �أو الثقافات .و ال�س���ؤال
هو م��ا �إذا كان��ت هناك عالقة �س��ببية بني
ن��وع املجتم��ع (�أو الثقافة) وب�ين اجلوانب
الأ�سا�سية للبنية اللغوية  ،وهل توجد هناك
بالفعل حم��ددات اجتماعية للنمط اللغوي
 ...وهل من املمكن الإ�ش��ارة �إىل �أن بع�ض
ال�سمات اللغوية هي �أكرث �شيوعا ومرتبطة
ببع���ض الأن��واع من املجتمع��ات �أو البنى
االجتماعية �أكرث من غريها .يف خ�ضم هذه
كثريا ب�أن اللغة
الأفكار يربز الر�أي املتكرر
ً
تعقيدا يف املجتمعات املنعزلة
ت�صبح �أكرث
ً
�أو يف املجتمعات ال�ص��غرية ،حيث يتفاعل
وجها
معظم الأع�ضاء مع بع�ضهم البع�ض ً
لوجه (انظر على �سبيل املثال Andersen
1988، Hymes 1974، Nettle 1999a،
 Nettleو روم�ين  ، 2000رو���س 1996
 ، 1997 ،ترودجي��ل . 2002 ، 1989
وقد كان تف�س�ير هذا الر�أي م��ن قبل هاميز
ؤث��را ؛ حيث يقول " ،الهياكل ال�س��طحية
م� ً
للغات التي يتم التحدث بها يف املجتمعات
غالبا ما تكون
ال�صغرية من الفم �إىل الأذن ً
معقدة للغاية  ،والرتاكيب ال�سطحية للغات
التي يتم التحدث بها على نطاق وا�سع تعد
�أق��ل من ذل��ك ".وهنا علينا �أن ن�س���أل  ،هل
وجهة النظر هذه ت�س��تحق االعتبار؟ نعتقد
�أن اجلواب قليل �أو ال �شيء على الإطالق !.

أعكف حاليا
على مراجعة وتنقيح
موسوعتي للغات المقارنة
تقريبا �أي من االرتباطات
واحلقيقة مل تثبت
ً
املفرت�ض��ة بني النوع املجتمعي وبنية اللغة
بخالف الزيف و الت�ض��ليل .و ُتن�سب وجهة
النظر ه��ذه �أحيانًا �إىل رومان جاكوب�س��ون
( )82 :]1962[ 1929ال��ذي كان يعتقد �أن
"اللهج��ات التي تعمل كو�س��ائل ات�ص��ال
يف مناطق وا�س��عة متيل �إىل تطوير �أنظمة
أغرا�ض��ا حملي��ة بحت��ة"
ب�س��يطة تخ��دم �
ً
( ، )Andersen 1988: 37والت��ي م��ن

العربية لغة حضارة
و إمبراطورية لعدة قرون
�أجلها ي�ض��يف " ،اللهجات التي
تخ��دم يف الغال��ب وظائ��ف
حملي��ة هي �أكرث عر�ض��ة
للتو�س��ع يف القواع��د
التف�صيلية الكلوية".
وي�ؤك��د �أندر�س��ن �أن

"اللهجات الت��ي ت�ؤدي وظيف��ة اجتماعية
ن�س��بيا متي��ل �إىل �أن
�ض��من نطاق وا�س��ع
ً
يك��ون له��ا �أنظمة �أب�س��ط م��ن اللهجات
تقيي��دا" (Trudgill
ذات الوظيفة الأكرث
ً
� ، )1989: 228أن��ه "يف حاالت االت�ص��ال
املنخف���ض نعلم �أن �رسع��ة التغيري اللغوي
منوذجيا "، -" .قلة االت�صال
�ستكون بطيئة
ً
تف�ض��ل عدم التغيري "(Trudgill 2002:
أي�ضا( العديد من التغيريات
 ، )709ولكن � ً
الت��ي حت��دث يف ه��ذا النوع م��ن املواقف
[االت�ص��ال املنخف���ض] م��ن الن��وع الذي
يتح��رك يف االجت��اه املعاك���س  . ..التعقيد
مقابل التب�س��يط ...ب�شكل عام  ،كلما كان
متغريا
املجتمع �أ�ص��غر  ،زادت احتمالية �أن
ً
معي ًنا لي�س له مزايا وظيفية على الإطالق
 ،ولكن��ه حمايد �أو غ�ير م�رض قلي ً
ال  ،ميكن
�أن يح��ل حم��ل العن�رص املوجود وي�ص��بح
القاع��دة( .نيت��ل � 1999أ .)139 :ي�ض��يف
)Nettle and Romaine (2000: 12
�إن "اللغات التي ُت�س��تخدم فقط للتوا�صل
اجلمع��ي يف جمموع��ات �ص��غرية ميكنها
حتم��ل التعقي��د"يف املجموع��ات اللغوية
ال�ص��غرية  ،ميك��ن �أن تنت��شر االبتكارات
واال�س��تخدامات اجلديدة ب�رسعة يف جميع
�أنح��اء قرية منعزل��ة ".الفكرة الأ�سا�س��ية
ه��ي �أنه يف مثل ه��ذه املجتمعات  ،املنعزلة
�أو املمي��زة بالتوا�ص��ل وجه�� ًا لوجه ،حيث
يعرف معظم املتحدثني بع�ض��هم البع�ض ،
يت�س��امح النا�س مع االنحراف��ات اللغوية ،
وبالت��ايل ميكن �أن ينم��و التعقيد وميكن �أن
جزءا
ت�صبح ال�س��مات اللغوية غري العادية ً
م��ن بنية اللغة .وهن��اك وجهات نظر مماثلة
تتكرر يف الأدبيات املتعلق بهذا املو�ضوع.
العيب الرئي�سي لهذا النوع من التفكري هو
حقيقة �أن هناك العديد من الأمثلة امل�ض��ادة
 ،والعديد من اللغات ال�ص��غرية الب�س��يطة
ن�س��بيا والعديد من اللغات
ولكن املعزولة
ً
الكب�يرة وغري املعزولة ولكنه��ا معقدة.. .
على �س��بيل املثال  ،انت�رشت لغة كيت�ش��وا

م��ن قبل �إمرباطورية الإنكا  ،التي يتحدث
به��ا ع��دة ماليني  ،وه��ي معق��دة للغاية ،
ولغ��ة الزولو  ،التي لي�س��ت لغة �ص��غرية
(يتحدث بها �أكرث من 6 000.000ن�س��مة)
غري معزولة ب�أي حال من الأحوال  ،مع 35
نظاما معقدا للغاية
حرفًا �ساك ًنا  ،اكت�سبت
ً
 ..و اجلورجي��ة (يتح��دث به��ا 000،000
4ن�س��مة)  ،وه��ي لغ��ة معزول��ة نوعا ما،
ومعقدة ( 29حرفًا �ساك ًنا) ..واللغة العربية
 ،مباليني املتحدثني بها  ،وهي لغة ح�ض��ارة
و�إمرباطورية لعدة قرون  ،لديها �أ�ص��وات
�صعبة ..
باخت�ص��ار  ،ال يوج��د ارتب��اط موثوق بني
حجم �أو عزلة املجتمع والتعقيد اللغوي.
 اعتمد الربوفي�سور جون ماكورتر
 ،يف نتائجه العلمية  ،على عدة �أبحاث
قام بها متخ�ص�ص��ون يف لغات ال�شعوب
الأ�صلي��ة لأمريكا و�أمري��كا الالتينية
 ،عل��ى غرار ما قدمت��ه �أنت من �أبحاث
خمتلف��ة مهم��ة للغاي��ة بح��ق  ،حيث
�أظه��رت ه�شا�ش��ة العديد م��ن الأفكار
التقليدي��ة ،كما حطم��ت العديد من
الأحكام التع�سفية التي ا�ستندت �إليها
املدار���س اال�ستعمارية  ،ولكن للأ�سف
هناك علماء ال يزال��ون يدافعون عن
مث��ل ه��ذه الأف��كار امل�شوه��ة  ،الأم��ر
ال��ذي ي�ضفي ال�شرعي��ة على عدد من

الأيديولوجي��ات العن�صرية املعا�صرة
� ،ألي�س كذلك �أ�ستاذ؟
نعم  ،هناك اليوم علماء لديهم جمموعة من
الآراء حول هذه الق�ض��ايا  ،وقد مت تف�س�ير
البع���ض م��ن ه��ذه الآراء �أحيانًا عل��ى �أنه
يحتمل �أن يدعم وجهات النظر العن�رصية.

بعض العلماء يدافعون
عن أفكار لغوية مضللة
وعنصرية

ومع ذلك  ،ف���إن هذا ال ينطبق �إطالقا على
التي��ار املهيمن من اللغوي�ين املعا�رصين ،
الذين يدينون العن�رصية بجميع �أ�شكالها،
و"الن�س��بية اللغوية"  ،الت��ي يدعمها اليوم
جمي��ع اللغوي�ين
متاما
تقريب��ا  ،تتعار���ض ً
ً
م��ع حقيقة �أن كل �ش��يء يكم��ن يف بنية
اللغة ميكن تف�س�يره على �أنه �أعراق مميزة ،
دعما للمفاهيم
وبالتايل فهذا بالت�أكيد لي�س ً
العن�رصية.
 بروفي�س��ور كامب��ل هن��اك مث��ل
�إفريق��ي يق��ول �إن م��وت �شي��خ ه��و
مبثابة احرتاق مكتبة ،لكن موت لغة
يع��ادل �أي�ضا اح�تراق مكتبات كثرية
عظيمة� ،ألي�س كذلك؟
مل �أ�سمع هذا كمثل �أفريقي  ،على الرغم من
�أنني �أحب امل�ش��اعر وطريقة التعبري عنها.
لقد ك��رر عدد م��ن اللغوي�ين املعا�رصين
فكرة �أن فقدان لغة ي�ش��به فقدان مكتبات
ب�أكملها(رمبا كان كينيث هيل �أولهم؟).
قدمت اللغة العربية الكثري للغات
العظمى و احل�ضارة الإن�سانية عموما،
وم��ع ذلك هناك من ال يزال يزعم من
املثقف�ين ب�أنه��ا "لغ��ة بدوي��ة" ب�سبب
خ�صائ�صه��ا و تركيبته��ا البنيوي��ة،
وه��ي لذل��ك ال ت�صلح لأن تك��ون لغة
احل�ض��ارة املعا�ص��رة مث��ل الفرن�سي��ة
والإجنليزية ،كيف يرد الربوفي�سور
الي��ل كامب��ل عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن
الأفكار؟
هذا خط�أ ،بالطب��ع  ،اللغة العربية احلديثة
ت�ؤدي دورها عل��ى نحو جيد  ،ولها القدرة
عل��ى التحدث عن العامل املعا�رص ،وعندما
ت�أتي التطورات اجلديدة  ،ف�إن اللغة العربية
واللغ��ات الأخ��رى ق��ادرة عل��ى تطوي��ر
متاما كما
مف��ردات جديدة للتعامل معه��ا ً ،
كان يج��ب عل��ى معظم اللغ��ات �أن تفعل
ه��ذا لإدارة �أجهزة الكمبيوتر وال�س��يارات
والأجهزة الكهربائية وما �إىل ذلك.
ومهم��ا كان تاري��خ اللغة العربية (�س��واء
ج��اء من لغة "بدوية" �أم ال)  ،فال يهم .ميكن
قول ال�شيء نف�س��ه بالن�سبة ملعظم اللغات
احلديثة  ،التي مت التح��دث بها على امتداد
تاريخها  ،لك��ن كانت ال�ش��عوب الناطقة
تقدم��ا من الناحي��ة التكنولوجية
به��ا �أقل
ً
تقدما من
م��ن املتحدثني بها اليوم  ،بل �أقل
ً
الثقافات البدوية (كم��ا قد يرى البع�ض -
هناك ب��دو معا�رصون يقودون ال�س��يارات
وال�ش��احنات مث��ل الناطق�ين باللغ��ة
الإجنليزية احلديثة و باللغة الفرن�سية  ،حتى
ولو كانوا يف املا�ضي يعتمدون فقط على
اجلمال �أو اخليول �أو احلمري)�.أ�ضف لذلك �أن
اللغة الإجنليزية القدمية والفرن�س��ية القدمية
أي�ض��ا للح�ضارة
تعتربان غري منا�س��بتني � ً
املعا�رصة.
يتبع
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هن��اك ح��وايل � 7آالف لغة يف العامل
 ،وع��دد كبري منه��ا مه��دد باالنقرا���ض ،كما
يت�ض��ح من �أبحاث��ك املختلفة .ه��ل هناك لغات
ؤخ��را ومل تكن معروفة
جدي��دة مت اكت�شافها م� ً
من قبل؟
نعم  ،هناك بع�ض اللغات التي مل تكن معروفة للعلماء
والعامل �أجمع (رغم �أنها بالطبع كانت معروفة للناطقني
ؤخرا .ومع ذلك  ،هناك عدد قليل
بها) وقد مت اكت�شافها م� ً
جدا من مثل هذه احلاالت ،و�شخ�ص��يا اكت�شفت واحدة
ً
عام  1970هي خوميتيبيكي  Jumaytepequeوهي
تابعة للغات �سينكان  Xinkanبغواتيماال.
هن��اك ح��رب لغ��ات غ�ير معلن��ة ،وكل لغ��ة
حت��اول �أن تفر�ض نف�سه��ا على الأخ��رى .بل �إن
هناك ح�ضارات ن�ش�أت و�أخ��رى انقر�ضت ب�سبب
هذا النوع من احل��روب اللغوية  ،على الرغم من
�أن كل لغ��ة هي يف الواق��ع ر�ؤية �أ�صلي��ة للوجود
وت�ساه��م يف ث��راء الثقاف��ة الإن�ساني��ة .كي��ف
يتعام��ل باحث��ون �أكفاء مث��ل الربوفي�سور اليل
كامبل مع مثل هذه احلقيقة امل�ؤ�سفة؟
هذا �س�ؤال معقد  ،وي�شتمل على عدة افرتا�ضات� .أوافق
 ،بالطب��ع  ،على �أن "كل لغة هي يف الواقع وجهة نظر
�أ�ص��لية للوجود وت�س��اهم يف ثراء الثقافة الإن�سانية".
وبالطب��ع  ،يتم فق��دان اللغات (توق��ف احلديث عنها)
لعدة �أ�س��باب خمتلفة� .إن التعام��ل مع هذا الواقع �أكرث
�ص��عوبة .ي�سعى اللغويون املهتمون مبخاطر اللغة �إىل
�إعالم الآخرين وعامة النا�س بخطورة امل�ش��كلة ؛ فهم
يحاولون ت�ش��جيع املزيد من التموي��ل (من الوكاالت
ومن املانحني) لدعم التوثيق اللغوي وبرامج تن�ش��يط
اللغ��ة .نحن نب��ذل ق�ص��ارى جهدنا جل��ذب املزيد من
الط�لاب وتدريبهم على اللغويات التي �س��تنتقل �إىل
أي�ضا
توثيق اللغات والعمل يف تن�شيط اللغة .نحاول � ً
تق��دمي امل�س��اعدة والتعاون م��ع جمموعات ال�س��كان
الأ�صليني الذين يكافحون لوقف تدهور لغتهم .ولكن
هناك حاجة �إىل املزيد  ،واملزيد من التمويل  ،واملزيد من
اللغوي�ين الذين يعملون مع املزيد من اللغات  ،واملزيد
من املجتمعات املنخرطة يف التعليم وتن�ش��يط لغاتهم.
�أو�ص��ي بقراءة الروابط املختلفة املوجودة على املوقع
الإلكرتوين لفهر�س اللغات املهددة باالنقرا�ض  ،على:
 .www.endangeredlanguages.comل��دي به
الكث�ير من املعلومات املفي��دة التي ميكن �أن جتيب عن
�أ�سئلتك.

املخت�ص يف التجميل ال�سينمائي ح�سني جعفري للن�صر

إنشاء مدن سينمائية سيحيي مهن
الفن السابع

قال الفنان و المخت�ص في مجال التجميل ال�سينمائي و الم�ؤثرات الخا�صة ،ح�سين جعفري في حوار مع الن�صر ب�أن م�شروع �إن�شاء مدينة
�سينمائية في الجنوب الجزائري �سيفتح باب الفر�ص �أمام ممتهني الأن�شطة ذات العالقة بالإنتاج الفني على غرار المكياج ال�سينمائي و
الم�ؤثرات الديكور و ال�سينوغرافيا و غير ذلك ،وهو ما من �ش�أنه �إعطاء دفع �أكبر للعملية الإنتاجية ككل و تح�سين م�ستوى الأعمال ،كما
تحدث الفنان ،عن م�شاركته في م�شاريع عربية و �أجنبية هامة.

حاورته � /أ�سماء بوقرن

موهبتي برزت و أنا ابن 13

تطرق ح�سني جعفري� ،إىل بداياته يف ميدان التجميل
ال�س��ينمائي و امل�ؤث��رات اخلا�ص��ة ،قائ�لا ،ب�أنه جمال
يقت�رص على �أ�ص��حاب املواهب ،ملا يتطلبه من مل�س��ة
فنية جمالية تعد �رشطا مهما للتميز ،م�ش�يرا �إىل �أنه

يتمتع مبوهبة يف فن الر�سم الذي مار�سه منذ الطفولة،
و�أنه تدرج يف التعلم خالل �س��نوات درا�سته الأوىل،
�أين اكت�ش��فت موهبته و هو يف �س��ن  ،13بف�ضل ما
كان ينجزه من بورتريهات تقارب احلقيقة.
وقال� ،إنه كان يهوى ر�سم الوجوه� ،سواء تعلق الأمر
ب�شخ�ص��يات خيالية خميفة� ،أو �شخ�صيات تاريخية
معروفة ،غري �أن الورقة كانت ف�ض��اء �ضيقا مل يت�سع
لرتجمة �أفكاره و موهبته ،لذلك انتقل للر�س��م على
وجوه �أفراده �أ�رسته با�س��تعمال �أدوات جتميل ب�سيطة
فحر�ص على تنمية موهبته و �صقلها.
التح��ق بعدها بجامعة �س��طيف و در���س الإعالم و
االت�ص��ال ،ثم قان��ون �أعمال لكن حب��ه للفن مل يخبو
�أبدا.

هذه الجائزة فتحت لي األبواب

 عطف��ا عل��ى م��ا ذك��رت  ،تعت�بر م�سريت��ك
ً
ج��دا ،فما هي نظرت��ك مل�ستقبل
العلمي��ة غنية
اللغات يف ظل التقدم املذهل للذكاء اال�صطناعي
ال��ذي قد ي�ساع��د الب�شر عل��ى التوا�ص��ل برموز
حتل حمل اللغة؟
جدا يف �أن �أي �ش��كل من
أ�ش��ك
�
أنا
�
لي�س لدي فكرة.
ً
أبدا �سوى ثانوي بالن�سبة
�
يكون
لن
االت�ص��ال
�أ�شكال
ً
للغة املنطوقة.
�س���ؤال الختتام هذه املقابل��ة ،نريد �أن نعرف
ما هي امل�شاريع العلمية احلالية التي يعمل عليها
الربوفي�سور اليل كامبل؟
�أحاول �إنهاء العديد من امل�ش��اريع الت��ي ت�أخرت لفرتة
جدا� .أقوم ب�إعداد جميع ت�سجيالتي على �أ�رشطة
طويلة ً
م��ن لغ��ات خمتلفة معدة للبح��ث� .أعمل عل��ى �إنهاء
م��شروع توثيق وا�س��ع لقامو�س مق��ارن كبري للغات
تقريبا (بعد �س��نوات
�س��ينكان Xinkanغ�ير متوفر
ً
عدي��دة من العمل) .وهو كت��اب �أجنزته عن التطورات
احلديث��ة يف الت�ص��نيف والدرا�س��ة التاريخي��ة للغات
ال�س��كان الأ�ص��ليني يف الأمريكت�ين ويعترب مكتمال
با�ستثناء املراجعة النهائية  ،واال�ستجابة لتحرير الن�سخ
ر.ف
		
 ،و�إعداد الفهر�س.

ق��ال حمدثن��ا� ،إن �أول فر�ص��ة �أتيحت �أمام��ه لإظهار
موهبته ،كانت خالل م�ش��اركته يف م�س��ابقة نظمها
التلفزي��ون اجلزائ��ري ب�ين �س��نتي  2009و ،2011
بامل��وازاة مع عر�ض للأزياء ،حيث ف��از حينها بجائزة
�أح�س��ن جتمي��ل لعار�ض��ات الأزي��اء ،و ذل��ك خالل
طبعت�ين متتاليتني .م�ش�يرا �إىل �أن ف��وزه باجلائزتني،
�س��مح ل��ه بخو�ض �أول جترب��ة يف ال�س��ينما يف فيلم
«ن�سيبي» ،الذي عر�ض خالل املهرجان الدويل للفيلم
العربي بوهران ،و م��ن ثم يف مهرجان «كان» الدويل
�س��نة  ،2013وهو عمل جمعه باملخرج ح�س��ان بلعيد
و فريقه التقني الأجنبي ،وكان مبثابة بداية م�ش��جعة
له و فر�ص��ة لالحتكاك مبخت�صني يف امليدان� ،ساهموا
يف �ص��قل موهبت��ه �أك�ثر و تعلمه لتقني��ات حديثة
تتما�شى مع تطورات التجميل الفني ال�سينمائي يف
العامل .كما اكت�سب حمدثنا ،قواعد نظرية و تطبيقية
للتفري��ق بني املكي��اج التلفزي��وين و ال�س��ينمائي و
غ�ير ذلك ،و تعلم كيفية التعامل مع تقني الإ�ض��اءة
و الت�ص��وير ملراع��اة هذين العن�رصي��ن خالل تطبيق
املكياج.

الموهبة وحدها ال تكفي

و�أ�ض��اف الفنان ،ب���أن املوهبة و التجرب��ة ال تكفيان
وحدهما لتعل��م �أبجديات التخ�ص���ص ،ولذلك وجب
االعتماد �أي�ضا على التكوين الأكادميي و هو ما دفعه
لاللتحاق مبعهد يف والية م�ستغامن مع بداية م�شواره،

�أين حت�ص��ل عل��ى �ش��هادة �أهلته خلو���ض جتارب
�س��نيمائية و تلفزيوني��ة كث�يرة ،ك��ون ال�ش��هادة
�رضورية للعمل مع �رشكات الإنتاج كما �أو�ض��ح،
م�ض��يفا� ،أنه �ش��ارك �س��نة  2014يف م�سل�سل «
ك�سك�س بالدي» كم�ساعد جتميل ،و كان له �رشف
العم��ل مع املرحومة فتيحة بربار و �س��يدة
امل�رسح �صونيا و الفنان �أحمد �أقومي
و م�ص��طفى عي��اد و تينه��ان و
ليندة �س�لام ،و نخبة من الفنانني
الكبار.
ان�ض��م �أي�ض��ا� ،إىل فري��ق فيلم
«الكلم��ة الأخ�يرة» ال��ذي ن��ال
جوائ��ز وطني��ة و دولية ،و عمل
مع طاق��م فيلم «احلل��م اجلميل»
و فيل��م «حلب��ال» ،و ه��و عم��ل
ث��وري �س��لط ال�ض��وء عل��ى
واقع التمري���ض و التعليم �إبان
اال�س��تعمار الفرن�سي ،و كانت
ل��ه فر�ص��ة العم��ل م��ع فنانني
معروف�ين م��ن �أمث��ال فاطم��ة
حليل��و و فري��دة ك��رمي املعروفة
بخالتي بوعالم و حمزة فيغويل
امل�ش��هور با�سم ما م�سعودة ،كما
�ش��ارك يف �أفالم �أجنبي��ة و ثائقية
للمخرجة مرمي حميدات.

ب�سيطة.
و �أو�ض��ح حمدثن��ا ،ب�أنه يلج���أ يف �إطار
التكوي��ن� ،إىل اقتن��اء م��واد التجمي��ل
اخلا�ص��ة من املواق��ع التجارية الأجنبية
املخت�صة يف بيعها ،لأنها مواد �رضورية
و ت�س��اعد كث�يرا عل��ى جن��اح التجميل
ال�سينمائي ،م�ض��يفا ،ب�أنه ي�سعى
خالل ت�أط�يره للطلبة �إىل �رشح
التقني��ات احلديث��ة ،مردفا ،ب�أنه
تلقى عرو�ضا كثرية للتكوين
يف املج��ال داخ��ل و خ��ارج
الوطن� ،آخرها م��ن �أكادميية
خا�صة يف تون�س.
واعت�بر �أن �أك�بر ع��اق
يواج��ه الفن��ان يف املجال
�س��واء ميداني��ا �أو خ�لال
مرحل��ة التكوي��ن ،ه��و
�ش��ح ه��ذه امل��واد ،و حت��ى
و �إن توف��رت ف�س��يكون
ذل��ك بكمي��ات قليلة جدا
 ،م�ش�يرا �إىل �أن هن��اك
منتجني يلزمون املخت�صني
يف التجمي��ل بتوف�ير امل��واد
كاملة للم�ش��اركة يف العمل،
وهو ما ي�ض��طر ه���ؤالء �إىل

طورت مهاراتي بالدراسة

ومل يتوق��ف الفن��ان كم��ا ق��ال ،عند حد
العمل واالكتفاء بامليدان ،بل طور نف�سه
�أي�ض��ا عل��ى ال�ص��عيد الأكادمي��ي حيث
عمل ك�أ�س��تاذ م�ؤطر لور�ش��ات املكياج
ال�س��ينمائي يف عديد املهرجانات الوطنية و املغاربية
و ن��ال ح��ظ امل�ش��اركة يف مهرجانات �أخ��رى �آخرها
مهرجان عمان ال��دويل ،كما ي�س��تعد قريبا لالنتقال
�إىل تون�س لأجل ذات الغر�ض.
و�أ�ش��ار املتح��دث� ،إىل �أن هناك تخ�ص�ص��ات مهمة،
يج��ب �أن يطل��ع عليه��ا كل حم��ب لع��امل التجميل
ال�س��ينمائي ،وهي احلالقة التي تع��د �رضورية لإمتام
دور املكياج الفني حيث ت�ساعد املخت�ص على جت�سيد

الت�صور بكل تفا�صيله وبدقة.

ندرة في المادة األولية

و ع��ن العراقي��ل الت��ي حت��ول دون مواكب��ة ميدان
التجميل ال�س��ينمائي للتطورات احلا�صلة يف العامل،
ق��ال الفنان ب���أن هناك العديد منه��ا و يف مقدمتها
ع��دم توفر م��واد التجمي��ل احلديث��ة ،خا�ص��ة املواد
ال�رضورية لإمتام امل�ؤثرات اخلا�صة كالدم و الكدمات
و الإ�ص��ابات ،حيث يلج���أ كمخت�ص �إىل بع�ض احليل
لتقدمي ال�شخ�ص��ية يف �ص��ورة واقعي��ة نوعا ما مبواد

التنقل للعا�صمة لأجل اقتنائها.
و ق��ال من جهة ثاني��ة� ،أن التجميل ال�س��ينمائي مهم
جدا لإح��داث نقلة نوعي��ة يف جمال �إنت��اج الأعمال
الفنية ،و يعد �إ�ض��افة مهمة و مكملة للثورة الرقمية
يف جمال الت�ص��وير و الرتكيب و معاجلة ال�صور يف
�ش��تى جماالت الفنون �سواء امل�رسح �أو التلفزيون �أو
ال�س��ينما ،مع ذلك ف�إن الفنانني يف هذا املجال يعانون
م��ن التهمي�ش و ال يحظ��ون باالهتمام الالزم ،نتيجة
للجه��ل بدور مل�س��تهم يف �إجن��اح �أي عمل ،خا�ص��ة
و�أن ال�ص��ورة ه��ي �أول ما ي�ص��ل لعني امل�ش��اهد .و
بخ�ص��و�ص �إعالن وزارة الثقافة عن م�رشوع مدينة
�س��ينمائية يف اجلن��وب ،و م��ا ق��د يحمل��ه ذلك من
�إ�ض��افات للمجال الفني مبختلف عنا��صره ،قال ،ب�أن
ه��ذا امل�رشوع �س��يكون مبثابة نافذة �أم��ل للكثري من
العامل�ين يف امله��ن الفنية ،حيث �سي�س��هم يف بروز
املخت�ص�ين يف التجميل الفني و نيلهم لفر�ص العمل
و الظهور ،كما قال� ،أن توفر البيئة املنا�سبة للن�شاط،
من �ش�أنه �أن ي�شجع الكثري من املواهب التي اختارت
الهج��رة على العودة �إىل �أر���ض الوطن ،وهي خطوة
مهمة لبعث ال�ص��ناعة ال�سينمائية اجلزائرية و �إعطاء
دفع قوي للفن ال�سابع.
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