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ملخصات
عمارمحند عامر  :في معارضة الحراك .قراءة ثحليلية للخطاب
ٌػالج هزا امللاٌ ألادبُاث العُاظُت املىشظت لخعاب الخفىُذ والاهخلاد للـ"الفلعفت" ألاظاظُت
املخػللت بالذًىامُاث العُاظُت والاحخماغُت التي أحذثها حشان  00فبراًش .0209
ًخمحىس هزا الخعاب الاحخجاجي املػاسض للحشان حىٌ مىضىغين سئِعُين وَعخجُبان بشيل
أو بآخش ،حعب سأًىا ،الى الدعاإالث التي هشاها مهمت لفهم معاس الحشان.
ًلىدها املىضىع ألاوٌ الى الشوابغ والصالث "املفترضت" لحشان  00فبراًش ببششان ول اللىي
الخفُت منها أو جلً املخػللت باملىظماث الخاسحُت .أما الثاوي ،فخخػلم بالدعاإالث حىٌ وحذجه
وججاوعه الضمني.
الكلمات املفتاحية  :حشان  -الخذخل الخاسجي  -الػذو الذاخلي " -شػب الحشان"  -إلاسادة
الشػبُت.

صعيد بلقيدوم  :الحراك وأزمة النظام النيو باثريموني في الجسائر  :قطيعة جيلية
وزمانية ثاريخية جديدة
مىز جاسٍخ  00فبراًش  ،0209دخلذ الجضائش في مشحلت حذًذة مً جاسٍخها .حاء الحشان الشػبي
الجماعي ،العلمي والحاصم الزي اظخمش ملا ًلاسب العىت بمعيراث أظبىغُت في مخخلف والًاث الىظً،
لُػبر غً كعُػت غمُلت داخل املجخمؼ بين مخخلف ششائحه وبين الحاهمينً .لترح هزا امللاٌ كشاءة
للمجخمؼ الجضائشي مً خالٌ أصمت الىظام التي ظدىاولها بالخحلُل هىظام مىسور حذًذ ،وللػلذ
الاحخماعي الزي أظغ له.
حاءث هزه ألاصمت الجذًذة للخػبير غً وضػُت جاسٍخُت حذًذة .فبرا واهذ الػذًذ مً املئششاث
مىضىغت في الخاهت الحمشاء فمً املفاسكت تهمِشها في البحث ،وهىا ًخم وشىُل الذساظاث الػمُلت
للمجخمؼ ولىً لم ًخم ادساهها ولُا بػذ ،ولهزا أصبح مً الضشوسي كشاءة وفهم الذًىامُاث الاهُت .فلذ
ظفذ غلى الععح كعُػت حُلُت لخػلً غً جضامً جاسٍخي حذًذٌ ،علغ الضىء غلى الجماغاث
الاحخماغُت جعالب بػلذ احخماعي حذًذ و مجخمؼ حذًذ.
الكلمات املفتاحية  :الجضائش  -دولت الىُىجشٍمىهُت  -حشان  -اللعُػت الجُلُت  -املجخمؼ املذوي.
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عائشة بن عمار  :الحراك في الجسائر :قراءة في التعبئة النضوية
ًدىاوٌ هزا امللاٌ مىضىع حضىس املشأة في الحشان ،الزي ٌػذ حشهت مخخلعت جبذو أجها راث
دًمىمت .جىشف مشاسهت املشأة في املعيراث غً مجمىغت مً الظىاهش التي أهخجذ هىغا مً الدعاإالث.
ظيشير الى البػض منها  :هُف ظاهمذ ظىظُىلىحُا الحشواث الاحخماغُت في جفعير هزه املعاهمت
اليعىٍت؟ هل أظهش الخىاحذ اليعىي في الحشان ألاحيام املعبلت املخػللت باملشاسهت الغير املىخملت
للمشأة  ،بػُذا غً الىضاٌ الحضبي؟ ما هي مخخلف اظتراجُجُاث الػمل الخاصت بهزه الخػبئت
اليعىٍت؟
ظمحذ امللابالث الصخصُت التي كامذ بها غً بػذ زالر ظالباث في الذهخىساه مً خالٌ
مشاسهتهً الصخصُت في املعيراث ألاظبىغُت ،بفهم املحذداث الشئِعُت لهزه الخػبئت.
الكلمات املفتاحية  :اليعاء  -حشان  -الجضائش  -حشهت احخماغُت  -حػبئت  -وشاط حماعي.

فاطمة أوصديق  :الحراك  :بعض التأمالت حول رهانات الحرلة الاحتجاجية في
الجسائر
الهذف مً هزا امللاٌ هى جلذًم غشض حىٌ الشهاهاث الخاسٍخُت والاحخماغُت والذًمغشافُت التي
جميز بشيل حلي الحُاة الػامت في الجضائش و التي أدث الى هزه الذًىامُت الشػبُت التي أصبحذ حعمى
الحشان.
ً
جلذم هزه املعاهمت أوال صىسة همُت لػذة فئاث احخماغُت (شباب  ،وعاء  ،حضشٍين  ،سٍفُين) ،
حضشث ووشعذ في حشان  00فبراًش  ،0209باإلضافت الى جيىًٍ حغشافي للذًىامُاث العُاظُت
والاحخماغُت التي حػِشها الذولت مىز فترة .وهي حػذ في اغخلادها بمثابت املذخل الضشوسي الزي ٌعمح
لىا بفهم البػذًً الاحخماعي وألاهثروبىلىجي لخعاب املخظاهشًٍ الزي ٌ ًػبر غىه في امللاٌ بشػاساث
سمضٍت راث شحىت وأبػاد ظُاظُت كىٍتً .
أخيرا ،وفي مشحلت زالثت ،فػلى ما ًبذو هىان جلاظؼ بين أوٌ
غىصشًٍ والػملُت التي ًعالب بها الحشان وٍضػها مىضؼ الخىفُز .فاألمش ًخػلم هىا ببغادة بىاء العشد
الىظني اغخمادا غلى الىمارج العُاظُت واملجخمػُت الجذًذة التي جذوس أظعها الفلعفُت حىٌ أفياس
الذًملشاظُت والحذازت.
الكلمات املفتاحية  :املخظاهشون  -الشباب  -الجغشافُا الاحخماغُت  -الشػاساث  -الشواًت الىظىُت.
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لريم وراش  :الحراك  :ألانظمة الخطابية لثورة في مخاض
ٌشيل حشان  00فُفشي  0209حشهت ظُاظُت حاءث للمعالبت بالعُادة الشػبُت املعللت غلى
مئظعاث الذولت ،وهزا غمال بؤحيام املادجين  7و 8مً الذظخىس .ظمح هزا الحشان بخحشٍش غذد
مػخبر مً الفاغلين داخل املجخمؼ املذوي واملئظعاث بما فيها املئظعت الػعىشٍت التي "سافلذ"
الحشان في مشاحله ألاولى و جمثل رلً في سحُل الشئِغ بىجفلُلت غمال بؤحيام املادة  020مً الذظخىس.
في امللابل ،هالحظ أن غُاب الدعىٍت كذ ًلىد الحشان العُاس ي ،الى مىاحهت ظلمُت جذوس أحذاثها
في حلبت الاهخخاباث الشئاظُت في  00دٌعمبر  .0209ظدشهذ هزه الاهخخاباث الػىدة الى الششغُت
الذظخىسٍت بذون حل أصمت الششغُت.
الكلمات املفتاحية  :العُادة  -الذظخىس  -الػذالت  -املعاواة  -الششغُت.

مريم موصاوي  :الحراك وحرلية اللغة
هشفذ مالحظت مخخلف املماسظاث اللغىٍت في الحشان غً ججاوصاث لغىٍت ،في الشفهي والىخابي
غلى حذ ظىاءً .شٍذ الجضائشٍىن مً خالٌ اظخخذامهم للغاث مخخلفت ،الخؤهُذ غلى امخالههم هظشة
مغاًشة جماما للػالم و رلً في محاولت منهم ملىاحهت اللىي العُاظُت مً خالٌ "جحىٍل" اليلماث.
وهزا ما شيل هىغا مً سمىص الخمشد غلى هعاق ضُم.
ظىحاوٌ في هزا امللاٌ كشاءة اللغاث املعخػملت في الحشان وفهم هُف ٌػعي الاهخلاٌ مً لغت الى
أخشي غملا للخعاب .ظمحذ لي املالحظت الدشاسهُت للحشان وامللابالث غير الشظمُت بجمؼ املػلىماث
الالصمت إلهجاص كشاءة جحلُلُت لهزه الحشهت .وباالغخماد غلى ملاسبت ظىظُى-لغىٍت ،حاولذ الىشف
غً العشٍلت التي جمثل بها الاحخجاج باالغخماد غلى ولماث جيخمي للغاث مخخلفت غً بػضها البػض.
الكلمات املفتاحية  :الحشان  -جىاصل اللغاث  -الصشاغاث  -غذم الخجاوغ  -الشػاساث.
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صافية أرزقي  :اصتعمال اللغات في لتابة امللصقات ( )post-itفي الجسائرالعاصمة
ًىم الثالزاء  00ماسط  ،0209وفي مىخصف النهاس جلشٍبا ،كامذ مجمىغت مً بىضؼ ملصلاث غلى
حذسان ظاحت مىسَغ أودان بللب الجضائش الػاصمتً .ىمي  01و 02أفشٍل ،جخىشس هفغ الػملُت غىذ
مخشج محعت مُترو ألاهفاق بخافىسة باللشب مً البرًذ املشهضي .جلترح هزه الىسكت جحلُال الظخػماالث
اللغاث في هخابت هزه الشظائل .ولللُام بزلً ،كمىا بخصىٍش هزه امللصلاث وجمذ اظخػادة جلً التي
ظلعذ في أسضُت امليان لُخم فُما بػذ حسجُلها ووضػها في كاغذة بُاهاث.
ما هي اللغاث املعخػملت في هخابت هزه امللصلاث؟ هل وعخخذم الحشوف ألابجذًت الػشبُت أو
الالجُيُت في هخابت الذاسحت الجضائشٍت؟ هل هالحظ وحىد أي صلت بين املىضىع املخعشق الُه ولغت
الىخابت؟ ظىحاوٌ في هزا امللاٌ جلذًم احاباث اولُت لهزه ألاظئلت باالغخماد غلى جحلُل هزه العشٍلت
املبخىشة في الػمل واملعالبت بالحلىق التي اهدششث الحلا في وامل التراب الىظني واملهجش
(جمذ هخابت امللحىظاث الالصلت في غذة مذن الجلفت ،كعىعُىت ،باسَغ  ....الخ)
الكلمات املفتاحية  :الحشان  -اظخػماٌ اللغاث  -الجضائش الػاصمت  -امللصلاث  -املظاهشاث
العالبُت.
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