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رافر ؼادي

تسقري اؾمغري يف املـظوؿة اؾرتبوقة

كقفّنِريّالًغريّيفّا٘ـظومةّالرتبووةّبشؽلّأدائيّوّعؾؿيي ّبعيدّ يكّا٘يدىّ
الػاصلّبنيّّالـقةّوّالعؿلّ،بنيّواقعّّا٘ؿاردياتّاليقداوويقيةّوّواقيعّالًِيقريّ
وا٘عقشّالقوميّ،حيؾلّصاحبّا٘ؼالّّا٘ـاهجّاًُ٘ؾػةّاِ٘يًعؿؾةّ،ميقـياّيفّااتّ
الوقتّوقابّأيّمؼاربيةّاارخيقيةّوّنؼيصّا٘ؼاربيةّاالقًصيادوةّّوّعٍيزّا٘ؼاربيةّ
اليقداوويقةّ..هؽذاّ يننّ ّاِيقريّالًغري..وػشيلّبػعيلّعيدمّقدرايهّالًؿوقيعّيفّ
الزمانّوّا٘ؽانّوّالٌؼا ة… ّ
يفّهذاّالِقاقّ،كقفّميؽنّعؼؾـةّالًِقري ّقُدمَّتّالالمركزوةّوّكأنفاّاروياقّ.
عؾىّّالًؼوومّّاػاديّا٘ؼارباتّالظر قةّاإلرادوةّومِاورةّا٘وضةّ.وّلؽينّالًؼيوومّ،
عؾىّورارّا٘ػاهقمّاألخرى ّ،لقسّااّمعـىّماّملّووضعّيفّإرارّإذؽالقةّميقـة ّ .
أخريا ّ،ننّأيّاِقريّحيقلّعؾىّمريعقاتّثؼا قةّ،عؾىّمِيائلّمسدِيااقةّ
وعؾىّاليشرّ .
اؾؽؾؿات املػماحقةّ:الرتبقةّ–ّمـظومةّ–ّاغريّ–ّبقداوويقاّ–ّاِقريّ .

ؿصطػى حدّاب

ؿؽاـة اؾلاؽاؾورقا يف عؿؾقة احلراك االجمؿاعي
وًداولّالدارسّ٘سدِيةّالياكالوروياّميعّ نِيب ّوّ أعيداد وّاؼققؿياتّلؼيدرّ
اطابقّمضامنيّالربامجّوّا٘واضقعّوّالًؿيارونّا٘عروضيةّلؾؿرتذيَنيّوّأوضياّميعّ
صالحقةّا٘ـاهجّا٘فـقةّهلذاّاالمًَانّ.بقيدّأنّهيذاّاالمًَيانّّاليذيّهيوّاٌابيةّ
ذعريةّانًؼال ّيفّإمؽانهّأنّوؽونّأوضياّكاذيػاّلؾػيوارقّا٘عًيربةّيفّالًويقفياتّ
اًً٘القةّوّبالًاليّاحًؿاالتّالـٍاحّالـأةّعنّالػوارقّيفّاٖاالتّااليًؿاعقيةّّ.
ـَاولّيفّهذاّا٘ؼالّاإلرالعّعؾىّالطرقّالالزمّإاياعفياّقصيدّاّشيؽقلّا٘عؾومياتّ
اليتّوؼًضقفآّؾقلّهذاّالـوعّمنّالعالقاتّااليًؿاعقةّ .
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اؾؽؾؿااات املػماحقااةّ:بؽالورويياّ–ّدارسّ–ّامًَييانّ–ّْيياحّ–ّحييراكّ
ايًؿاعي.

عائشة بن عؿار

اؾمعؾم و احلواػز املدردقة

أوضَتّدرادةّاٖالةّّ-اليتّأيروتّيفّالِـواتّاألخريةّّ-دواءّيفّالِيـةّ
الًادعةّأداديّأمّيفّالـفائيّ(اُنظرّمؾَقّّ8يفّالـص)ّ،دريةّالًؼفؼيرّاِ٘يٍؾةّ
يفّالؼدراتّ.إااّكانّبعيضّا٘الحظينيّويرونّأنّالػشيلّا٘دردييّوعيودّإديّعيدمّّ
اطابقّررائقّالًدروسّوّالًؼوومّأوّإديّنؼصٍّيفّالًٍفقزاتّالعؾؿقة ّ،ننهّبالـِييةّ
لؾيعضّاالخرّوعودّإديّنؼصّيفّاٖوا زّلدىّاً٘عؾؿنيّ .
إااّبدتّاٖوا زّكأداسّدقؽولويقا-إحِادقاّلؾًعؾمّ ّ،
*ّ ؿيياّمصييدرّاٖييوا زّيفّوضييعقةّالييًعؾم ّهييلّهيييّحاييياتّنوعقييةّخاصييةّ
بالًالمقذّيفّوضعقةّالًعؾمّالعؾؿيّ،أمّاعودّإديّحمقطفاّااليًؿاعيّ،الٌؼايفّوّّ/أوّ
ا٘سدِااي ّ
*ّكقفّاعؿلّدريورةّاٖوا زّ(حا زّّ/الالحا ز)ّيفّوضعقةّالًعؾمّالعؾؿي ّ
دـَاولّاإليابةّعنّهاانيّالؼضقًنيّمنّخاللّمؼالـاّ .
اؾؽؾؿات املػماحقةّ:اعؾمّ–ّمدردةّ–ّقدراتّ–ّاؼوومّ–ّاالمقذّ .

ػراـسواز ؾوردوري

حول متدرس أبـاء املفاجرقن بػرـسا

وردمّا٘ؼالّاٗطوطّالعروضةّلًطيورّمِيألةّريدرسّأبـياءّا٘فيايرونّبػرنِياّ
ٗؿسّوّعشرونّدـةّخؾيتّ ّ،كؿياّوعيرمّمياّنعر يهّعينّْياحّهيسالءّالشييانّ
ا٘درديّ،وّعؾىّويهّاٗصوصّأبـاءّاهلٍرةّإزائروةّ .
ملّاِطرّّبػرنِاّ-حبصرّا٘عـىّ-دقاديةّريدرسّألبـياءّا٘فيايرونّ.إالّأنّ
اِ٘ألةّ-يفّالِيعقـاتّ-بقـتّإذؽاالّعؿومقاّ،مماّْمّعـهّبضعةّاراقياتّهييّ
القومّردوبقة ّ،أبـاءّّا٘فٍرّموضوعّدقاداتّردردقةّخاضعةّلؾؼانونّالعام…ّ
منّيفةّأخرى ّ،ننّنًائٍفمّا٘دردقةّ-إذياالّ-ذيقفةّبـًيائجّأقيرانفمّ،لؽينّ
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اِققسّموضوعّ ّاهلٍرة ّجيدّلهّصدىّيفّالػضاءّا٘درديّعؾىّذيؽلّايوااراتّ
اصػفاّالعؾومّااليًؿاعقةّحالقاّبوادطةّمػفومّالعرققةّ .
اؾؽؾؿات املػماحقةّ:ردرسّ–ّمفايرونّ–ّيزائرويونّ–ّنًيائجّمدرديقةّ–ّ
عرققة.

عؿارة بؽوش

اهلـددة املعؿارقة املدردقة
مشؽلّاليـاواتّا٘دردقةّواقعّنؾؿِهّمنّخاللّ ؼرّهـدديًفاّا٘عؿارويةّ.ايسثرّ
عالقةّاطورّمـاهجّالًعؾقمّا٘رتذيةّيفّا٘رورّمنّبقداوويقاّدؾيقةّإديّخطيوةّأكٌيرّ
نشاطّمينّحقيثّمِياهؿةّالًؾؿّقيذّ،يفّاـظيقمّالػضياءّالدرادييًّٓ.ياجّ-بفيذاّ
ا٘عـىّ-مػاهقمّاليقداوويقاّالـشقطةّوّا٘دردةّا٘ػًوحةّإديّاعؿقيقّأكٌيرّلقًِيـىّ
لؾًٍدودّاٗالقّيفّالًصورّا٘عؿاريّأنّوِريّ .
اؾؽؾؿات املػماحقةّ:بـاوةّمدردقةّ–ّ ضاءّدرادي–ّٔدودّ–ّبقيداوويقاّّ-
اؾؿقذّ .

ـورقة بـغربقط رؿعون

اؾعالؼات باملؤدسة املدردقة ؾدى تالؿقذ اؾؼسم اؾـفائي
ٓضريّالياكالورواّهوّالرهانّيفّالرتددّعؾيىّالًعؾيقمّالٌيانويّوّايـظمّاٖقياةّ
بالٌانووةّأكٌرّ أكٌرّلًَؼققّهذاّاهلدفّ،مـذّاالنًؼيالّّإديّالِيـةّاألوديّوّاليرتددّ
عؾقفاّ،هدفّووايفهّالقومّعؿلّمزدوجّّ:بالٌانووةّ،عؿيلّدرادييّوّامًيدادّليهّ
باليقتّيفّذؽلّدروسّّإضا قةّ،وّوصيحّّاؾؿقذّالٌانووةّمؼَؿاّيفّاِقريّحؼقؼيّ
لؾوقتّ،انطالقاّمنّرٌلّمعطىّلؾؿوادّالًدروِقةّ،وّانطالقياّّمينّحبيثّمقيدانيّ
حولّاالمقذّالٌانووة(…)ّ .
اؾؽؾؿات املػماحقةّ:اعؾقمّثانويّ–ّنفائيّ–ّبؽالورواّ–ّمسدِةّمدرديقةّ–ّ
دروسّإضا قةّ .

ذرقػة غطاس

حتؾقا اؾؽماابي عـاد تالؿقااذ اؾساـة اؾناؾناة أدادااي ؿان خاالل اداامعؿال
اؾروابط.
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كٌرياّماّوًِاءلّأدااذةّمادةّالؾغةّالعربقةّوّا٘وادّالعؾؿقةّعنّأدييابّضيعفّ
االمقذهمّعـدّاػاعؾفمّبا٘ؽًوبّ،عؾؿاّبأنّهذاّاألخريّوؾعبّدوراّهامياّيفّعؿؾقيةّ
الـٍاحّا٘درديّ .
إنّمعاوـةّهذاّالوضعّاراييتّعـيهّاِياؤالتّّعدويدةّ.مياّمؽانيةّا٘ؽًيوبّيفّ
مـاهجّاعؾقمّّالؾغةّالعربقةّلؾطورّاألولّ(رورّالًعؾقؿاتّاألدادقة) ّكقفّاًػاعيلّ
ا٘دردةّمعّا٘ؽًوبّيفّهذهّا٘رحؾةّاألدادقة ّكقفّايـيىّالؽػياءةّالؽًابقيةّعـيدّ
الًالمقذّالصيغار ّانطالقياّّمينّهيذهّالًِياؤالتّّقؿـياّبًَؾقيلّا٘ـياهجّالًعؾقؿقيةّّ
ودرادةّمدونةّكًاباتّاالمقذّيفّّمؼاربةّنصقةّحاولـاّمينّخالهلؿياّإبيرازّّديؾوكّ
الًؾؿقذّيفّبـاءّكػاءاهّّالؽًابقةّمنّيفةّ،وّايقانّوقابّاعؾقؿقةّخاصةّبا٘ؽًوبّ
ارابّعـفاّاأخرّيفّاكًِابّاألدواتّاإليرائقةّاًَ٘ؽؿيةّيفّا٘ؽًيوبّمينّيفيةّ
أخرىّ .
اؾؽؾؿات املػماحقةّ:اػاعلّ–ّاالمقيذّ–ّميـفجّاعؾقؿييّ–ّكػياءةّالؽًابيةّ–ّ
روابطّ .

تشرقن ؿؼقدش

اؾوتائر اؾدرادقة ؾمالؿقذ املدردة األدادقة اجلزائرقة

اؼدمّهذهّالورقةّيزءاّمنّنًائجّدراديةّمقدانقيةّنؼيومّبييفاّمـيذّوـياورّ8991

بطؾبّمنّا٘عفدّالورينّلؾيَثّيفّالرتبقةّبإزائر،وّمازالتّالدرادةّدائرةّ .
موضوعّالدرادةّاطابقّادًعؿالّاليزمنّوّالوايائرّالًيواراتّالدراديقةّلًالمقيذّ
ا٘دردةّاألدادقةّ،اطابقّّوؽونّعاملّصراعّضيدّالرديوبّوّالطيردّّا٘درديقنيّّّّّّّّّّّّّ
وّهذاّبًِقريّأكٌرّ عالقةّلؾزمنّالدراديّ .
دقؽونّهد ـاّيفّاليداويةّميسّا٘الميحّالعاميةّلؾًّواارويةّ القومقيةّوّاألدييوعقةّ
لؾـشاراتّالػؽروةّلًالمقذّالطورونّاألولّوّالٌانيّمنّا٘دردةّاألدادقةّثمّالؼقيامّ
بًَؾقلّمؼارنّ،ايعاّلؾطرقّالًـظقؿقةّلؾزمنّالدراديّاإليياريّإاريّبفاّالعؿلّ
يفّمداردـاّ .
اؼرتحّعؾىّاالمقذّالِـةّالٌالٌةّّ-دوامّثـائيّّ-اخًياراتّإضا قةّواخًياراتّ
مِائلّرواضقةّ،أعؿارّهسالءّالًالمقذّارتاوحّماّبينيّّ1وّّ9ديـواتّ.ايربزّنًيائجّ
اليَثّويودّمؾؿحّكالدقؽيّلًوااروةّوومقةّلألداءاتّالييػؽروةّلؾًالمقيذّ،مؾؿيحّ
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مشيييابهّلؾؿؾؿيييحّا٘شيييرتكّاألوربييييّاليييذيّأ رزايييهّاألحبييياثّاٖدوٌيييةّيفّ
الؽرونودقؽولويقاّالدرادقةّ.أماّا٘ؾؿحّاألديّيوعيّلؾيًغريّ ًيًَؽم ّ قيهّالوايائرّ
الدوامّالٌـائيّ .
اؾؽؾؿااات املػماحقااةّ:درادييةّ–ّواييريةّ–ّمدردييةّأدادييقةّ–ّاخًقيياراتّ–ّ
كرونوبِقؽولويقاّ .

ـورقة بـغربقط -عائشة بن عؿار-زبقدة دـودي-بادرة ؿقؿاوـي -ذارقػة
غطاش
ؿسارات اؾمؿدرس و ػضاءات اؾمـشكة اإلجمؿاعقة

اًِؼيلّا٘درديةّأرػياالّ ّعاذيواّلياالتّاـشيىةّايًؿاعقيةّ ًؾػيةّ(رويامّ
األرػال-الؽًابّّ-الزنؼة)ّ،إنطالقاّمنّا٘ػرتمّاً٘ػيقّحوليهّوّاليذيّمػيادهّأنّ
الِييـواتّالِييابؼةّ٘رحؾييةّاإلبًييدائيّ رقييلّإديّأنّاصيييحّمرحؾييةّلؾًـشييىةّ
اإليًؿاعقةّ،لؾًَضريّا٘درديّوّّلؾـؿوّالػؽريّ ّاؽونّّاِ٘ألةّا٘طروحةّيفّهذهّ
اٖوصؾةّاليٌَقةّهاد ةّدرادةّّاآلثارّممقزةّكانتّّأمّالّ-لؾرتددّهذاّعؾىّ ضاءّ
الًـشىةّاإليًؿاعقةّاً٘ؿاوزّيفّالًعؾؿاتّاألدادقةّ .
دًشؽلّثالثةّحؼولّكػياءةّمريعقيةّيفّٓؾقيلّمؼيارنّ:اإلديًداللّ،الؽػياءةّ
الؾِانقةّوّاإلبداعقةّ .
اؾؽؾؿات املػماحقاةّ:مِياراتّ–ّريدرسّ–ّأرػيالّ–ّمياّقييلّا٘دردييّ–ّ
اـشىةّايًؿاعقةّ .

وردة صقاري تـؼور

املدارس اؾؼرآـقة  (1930-1950):املدى و اؾدالؾة
منّخاللّهذهّا٘داخؾيةّ،اؼيرتحّوردةّاـؼيورّقيراءةّيدويدةّلؾؿصيادرّاً٘عؾؼيةّ
بًاروخّالؽًااقبّ.اًضاربّالًِاؤالتّالعدودةّوّالػرضقاتّا٘عربّعـفاّوّالًَؾقيلّ
الوضعيّوّكذاّمعّآثارّاًُ٘زلةّيفّا٘ؼاربةّالًؿٍقدوةّوّحِبّ .
منّهـاّ ننّالـوعِّ٘طرةّالرتخقصّوضػيّعؾىّالؽًابّذؽالّمسدِااقاّويسولّ
إديّاعرتافّبنيّذركاءّ .
وًعؾيقّاألمييرّاييسّوّ فيمّالؾعيييةّاإليًؿاعقييةّوّأذيؽالّالًيعقييةّوّالعالقيياتّ
اً٘يادلةّاليتّاًمّبنيّالِؾطةّوّا٘سدِةّوّالػاعؾنيّ .

إنِانقاتّعدد  6ديًؿربّ–ّدوِؿرب
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اؾؽؾؿاات املػماحقاةّ:ايياروخّ–ّكًااقيبّ–ّمصييادرّ–ّإزائيرّ–ّمسدِيياتّ
اؼؾقدوةّ .
حسن رؿعون
اجلاؿعااة ـماجااا ؾؾمااارقا و رفاـااا ؿؤدساااتقا  :حاؾااة اجلزائاار و اؾعااا
اؾعربي
إامعةّاً٘وايدةّ،يفّالوقيتّاليراهنّ،يفّالييالدّالعربقيةّوّخاصيةّبيإزائرّ
نأةّعنّرعمّانطالقاّمنّمـوالّوربيّ.إنفياّالّاًيدخلّبصيػًفاّعيامالّ ياعالّ،
ًًَركّ،أداداّ،بدا عّأهدا فاّمينّإنًياجّوّنشيرّا٘عر يةّإديّدرييةّالًيأثريّيفّ
الطؾبّوّالًؿٌالتّااليًؿاعقةّ،ألنيفاّاِريّبنجيازّمنّا٘ؼررّالِقاديّ .
كقفّميؽنّلؾؿؼاربةّالًارخيقةّ(عؾىّا٘دونيّالطوويلّوّاً٘وديط)ّمرتا ؼيةّميعّ
الِريّا٘سدِيااّ يّ(أيّا٘يدىّالؼصيري)ّأنّاِياعدّعؾيىّالؽشيفّعينّبعيضّمينّ
العراققلّاليتّاعقشفاّإامعةّالقومّ .
اؾؽؾؿات املػماحقاةّ:يامعيةّ–ّرهيانّ–ّإزائيرّ–ّعياملّعربييّ–ّمؼاربيةّ
اارخيقة.

