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ّ
ملخصات
سيدي ّ
املسميات ّ
ّّ
محمد لخضر بركة  :الجزائر :مراحل وضع ألاسماء على
جىحذ مجمىؽت مً ّ
ّ
"أظاظُت" :زمت فئخان
الىصىص بؾظها "مإظعت" و بؾظها ًمىً حعمُتها
مً ّ
ألامت الجض ّ
الىصىص طبؾذ الخىحهين الشئِعُين للمؽشوؼ الاحخماعي الزي ّميز مُالد ّ
ائشٍت.

العابلت أو التي ّ
ّجدعم ّ
الىصىص ّ
جحذد مفهىم اظخلالٌ البلذ باسجباطها بـ"الحلُلت" ،بمؾنى ّأن
ما لم ّ
ًصشح به هى الزي ظِعهم في جحلُم ألاهذاف التي جصبى ئلى ججعُذها هزه الىصىص.
ّ
إلاًذًىلىحُت املؾلىت واملزوىسة ّ
وطبلا لهزا املؾنى فهي ُ"م ّ
ّ
والخاليُ :ممثلت
إظعت" -بحىم وعُفتها
ّ
داللُت ّ
حخمُت (مصيرها ّ
الخاسٍخي) -أي ّأنها هصىص ّ
ّ
الؽؾب) ،ئلض ّ
حؾذ
امُت (ئسادة الجماؽت)،
(باظم
في ّ
حذ راتها مشحؾا مللفىعها ،أو ظلطت لفغُت.
جشجبط ّ
ّ
املحشسة بؾذ الاظخلالٌ بـ"الحلُلت" ،وغالبا ما جيىن مىطىؼ هلاػ مً خالٌ
الىصىص
الاظخفادة مً ّ
ّ
الخ ّ
الخطابُت :جلمُحاث ،مخالصماث لفغُت خطابُت :لغت ؽشبُت/دًً ،مخالصماث
لىُاث

ّ
لعاهُت :لغاث أحىبُت /حذازت ،اهتهان ّ
الل ّ
ّ
عاهُت واللاهىهُت ،لىنها جصبح في
الظىابط
لفغُت
الىصىص ّ
ّ
"ألاظاظُت" ّ
هىة أو باألحشي فجىة ّ
ّ
ّ
داللُت أو ؽائلا.
صشٍحُت
الخ
الهىٍت"" ،ؽصش طؾف ّ
ّ
ّ
ّ
الخخطُط
الخلذم بأسبؿ مشاحل حؾشف هىا بـ"ؽصش صؽضؽت
مش هزا
ّ
الخطابُت في محً الىاكؿ".
املعجمي"" ،عهىس الىعي الخطابي"" ،الاظتراجُجُاث

ألاظاظُت  -املجخمؿ الخطابي ّ -
املإظعت ّ -
املفحاحية ّ :
ّ
الىصىص ّ
ّ
الخخطُط
الىصىص
الكلمات
ّ
الؽ ّ
فهُت.
املعجمي-

حاج ملياوي  :هزاعات ،جدال ،واستراثيجيات ثراثية :بخصوص املوسيقى
الحضرية في الجزائر املسحعمرة ّ
حصل حذٌ هبير حىٌ الترار بىصفه مىسوزا ّ
ّ
مادي ،وكذ ّ
مغ حاهب مً هزا
مادًا أو ال
الجذٌ الىبير املىظُلى الحظشٍت ّئبان الفترة الاظخؾماسٍت؛ فلذ عهشث مىاكف هثيرة حُالها .يهذف
ّ
املسجلت حىٌ الخذابير وإلاحشاءاث التي اجخزث
هزا امللاٌ ئلى دساظت سدود الفؾل وهزا املالحغاث
بؽأن هزه ألاهىاؼ املىظُلُت؛ ئر ظىدىاوٌ الخطاباث التي ّ
دوهذ فيها الجذٌ والخالفاث التي
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أظهمذ في الحفاظ ؽلى هزا املىسور املىظُلي وجثمُىه .ظنرهض في هزا امللاٌ ؽلى أحهضة الشكابت في
إلاداسة الاظخؾماسٍت – في جلً الفترة  -وأهماط الاظخلاللُت الثلافُت للىخبت الجضائشٍت املعخؾمشة.
الكلمات املفحاحية  :املىظُلى  -الاظخؾماس -الخاسٍخ  -الجضائش -املىاطً -حمؾُت.

ير وهران في  72فبراًر  : 2277الحدث والرمز ّ
ثحر ّ
محمد غالم ّ :
لم ًىً جحشٍش وهشان ظىت 2571م حذزا ؽادًا؛ ألهه جشن صذي ؽمُلا في ّ
املخُلت الاحخماؽُت
لعيان الجضائش وبالد املغشب ؽامت ،فاملذًىت واهذ آخش مؾلل للىحىد إلاظباوي في إلاًالت ما حؾل
ّ
اظخؾادتها حذزا هبيرا أزاس الؽؾىس إلاظالمي وبؾث سوح ألامل في عل عشوف دولُت جضاًذ فيها
التهذًذ الغشبي للبالد الاظالمُت.
ئن الخأسٍخ للزهىُاث الؾامت ال ًلل أهمُت ؽً الخأسٍخ لألحذار العُاظُت أو الغىاهش
الاكخصادًت .ئر ًبحث الذاسط ؽً الذاللت مً خالٌ مىغىمت الخمثالث الجماؽُت واملياهت التي
جبين هزه ّ
جحخلها داخل البنى الاحخماؽُت .وفي الىاكؿ ّ
الذساظت أن املخُاٌ الجماعي في الغشب
الجضائشي كذ ّ
مش بمشحلخين مخميزجين مىز أن احخل إلاظبان وهشان ظىت 2767مً :أط وخىف بفؾل
ما لحم العاهىت مً أطشاس ؽلى الصؾُذ الاكخصادي والاحخماعي ومً جحىالث ؽلى الصؾُذ الثلافي
ّ
والىفس ي ،زم ؽىدة ألامل بفؾل سوحاهُت صىفُت جصخش هشاماث ألاولُاء لخذمت مؽشوؼ الخحشٍش.
الكلمات املفحاحية  :جحشٍش وهشان  -جمثالث حماؽُت  -أولُاء وهشاماث  -سوحاهُت صىفُت.

صادق بن قادة " :املصباح" ّ :أول جريدة لـ» الشباب الجزائريّ « ،وهران-ثلمسان
(ّ )2791-2791
ّأدي غُاب حشٍذة "أهلُت" ئلى ؼؾىس الؽباب بؾبء جبؾُتهم للجشائذ ألاوسوبُت املحلُت مؿ
بحشٍت ،وجىطُح ّ
حاحتهم ئلى الخؾبير ؽً آسائهم ّ
جىحهاث الشأي الؾام الجضائشي بخصىص مخخلف
تهض هُان الؾالم إلاظالميّ .
اللظاًا العُاظُت والذًيُت والثلافُت التي ّ
حؾذ ّ
ول مً جلمعان ووهشان
ّ
جاسٍخُا ورلً مىز ظىت 2886م ،حُث عهش فيهما
مً بين املذن الجضائشٍت التي حللذ اهخؾاؼا
أوائل املثلفين الحلُلُين ،فمىز بذاًت اللشن الؾؽشًٍ حاصث هاجان املذًيخان ؽلى ّ
هىٍت ظُاظُت
وزلافُت حذًذة ؽشفذ باظم الؽباب الجضائشي.
ومً هإالء املثلفين ألاظخار الؾشبي فياس الزي ّ
ججمؿ حىله مجمىؽت مً "املثلفين" مً
الؽباب الجضائشي مً وهشان وجلمعانّ ،
وكشسوا ئوؽاء حشٍذة املصباح في ماي  2761بىهشان ،وهي
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ّ
أوٌ حشٍذة حضائشٍت ملهمت للؽباب الجضائشي ،والتي وان الغشض منها خلم أوٌ
مىصت للىخبت

الىاؼئت ،جمهُذا لغهىس صحفي للشأي الؾام إلاظالمي الزي بلغ مجذه في فترة ما بين الحشبين.
الكلمات املفحاحية  :صحافت  -ؼباب حضائشي  -هخبت محلُت  -وهشان  -جلمعان  -جاسٍخ
الصحافت.

سمير ربيعي و عبد القادر لقجع  :سيرورة ألاقلمة والاهحماءات القبلية في بلدًة
سيدي خطاب (والًة غليزان) ّ
هل ًشافم ظيروسة ألاكلمت -مً خالٌ اللبلُت -عهىس أكالُم مؾِؽت حذًذة؟
ّ
ًذوس هزا الؾمل حىٌ مىطىؼ جملً الفظاء وظيروسة ألاكلمت في ؽالكتها باللبلُت ،وهحاوٌ مً
خالٌ هزا امللاٌ البحث في أحذ حىاهبها املخمثلت في عهىس اللبلُت مً خالٌ التهُئت إلاكلُمُت،
ّ
وهزلً جمثالث ظيان ظُذي خطاب الزًً ٌؾخبرون أوالد أحمذ "بشاهُين" أي غشباء ،وؽلُه فان
معألت جحذًذ إلاكلُم ؽلى املعخىي الشمضي معألت هامت حذا ،وهزلً معألت ألاكلمت ؽً طشٍم
العُاس يً .خؾلم جضاًذ إلاحعاط باالهخماء اللبلي أو للؾشػ -بؽيل هبير -باالهذماج ّ
الجُذ لفظاء
الذواس في إلاكلُم ،حُث ّ
ّ
ًىضح الخحلُم املُذاوي الزي كمىا به مجمىؽت مً الخجاسب اللشوٍت أو
باألحشي ججشبت حظشٍت.
في ألاخيرً ،مىً سؤٍت إلاكلُم مً صاوٍت البىاء الاحخماعي وبىصفه دؽامت كبلُت ملماسظاث
الفاؽلين ومىخجي العيروسة إلاكلُمُت ،والتي جىصف ؽلى معخىي الدعمُت بـ"اللبلُت".
الكلمات املفحاحية  :إلاكلُمُت  -اللبلُت  -ظُذي الخطاب  -التهُئت إلاكلُمُت.

ّ
ّ
السيد
ألادبية" ،عنزة
هداًات بن اباجي مهدًد  :هحو إعادة جعليمية الىصوص
للسىة الخامسة ابحدائي
سوغان" ) (M. Seguinفي الكحاب املدرس ي الجزائري ّ ّ
هموذجا ّ

ّ
ًلذم هخاب اللغت الفشوعُت ّ
للعىت الخامعت مً الخؾلُم الابخذايي في املذسظت الجضائشٍت
املىحهت لخؾلُم الفشوعُت ولغت أحىبُت ،وكذ وحذها ّ
(وسخت  )1626حملت مً ّ
ألادبُت ّ
ّ
بأن
الىصىص
حشدث ّ
الخبعُط و ّ
ؾلُمُت اللائمت ؽلى ّ
الؾملُت ّ
ّ
الخ ّ
ّ
الخِعير كذ ّ
ألادبُت
الىص ألاصلي مً صفاجه
ّ
ّ
ّ
ّ
شدًت) ،والهذف مً هزا هى ّ
الع ّ
(الؽؾشٍت و ّ
الععي ئلى حث املخؾلم ؽلى اظخؾماٌ اللغت ّ
املىمطت
ّ
املحللت ،وهى هذف ّ
جم الخطشق ئلُه ولىً دون جحلُله.
مً خالٌ ؼيل أو مجمىؽت مً أؼيالها
ّ
ّ
ّ
وكذ أزاس هزا الىطؿ حعاؤالث ؽذًذة :ملارا ًخظؿ الىص ألادبي ئلى الؾملُت الخؾلُمُت؟
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الؾملُت ّ
ّ
ّ
الخ ّ
ّ
ألاظاظُت
ألادبُت
ؾلُمُت؟ هُف هحافػ ؽلى الؾىاصش
ما هي الؾُىب امللحىعت في
ّ
للىص ألاصلي أزىاء جبعُطه؟
الىلذي ألحذ هزه ّ
الخحلُل ّ
بأن ّ
العبب اسجأًىا ّ
الىصىص ،ؽلى غشاس ّ
لهزا ّ
ّ
العُذ
كصت "ؽنزة
ّ
الظىء ؽلى ؽُىب هزه الؾملُت ّ
ّ
الخؾلُمُت التي جلىم
ظىغان" أللفىوغ دودًه ،ظِعلط
الخلخُص ّ
ؽلى ّ
والخللُص ،وؽلى ئؽادة ّ
الصُاغت والاظدبذاٌ ،وظُلىدها رلً ئلى جطىَؿ وئؽادة
ئخظاؼ الىص ئلى العيروسة الخؾلُمُت ل ّلىص مً خالٌ ئؽادة جمىُىه مً ميزاجه الحشفُت.
ّ
أحىبُت ّ -
ّ
ّ
ّ
ّ
ألاصلُت/
الىص ألادبي  -الىزُلت
الفشوعُت لغت
املفحاحية  :حؾلُم/حؾلم-
الكلمات
ّ
ّ
حؾلُمُت  -اظخخشاج.
الىزُلت املؾلمت  -ئؽادة

ّ
ّ
الجزائرية :دراسة حاالت ّ
ليلى دهيا ميمووي مسلم  :صورة املسىين في املاوغا

ّ
الصىسة أو ّ
ّ
املعىين مً خالٌ ّ
الشظىم الهضلُت الجض ّ
جمثل ّ
الىص ،ولهزا يهذف هزا
ائشٍت
غالبا ما
ّ
امللاٌ ئلى دساظت ّ
الصىسة التي جشمض ئلى املعىين في ّ
الشظىم الهضلُت ،حُث اهخلُىا مجمىؽت
مً املاوغا (الشظىم الهضلُت راث الطابؿ الُاباوي) الجضائشٍت الحذًثت ( ،)1620-1626ئر ظُدُح لىا
ّ
املعىين؟ ما هى ّ
ّ
الصىس ّ
جحلُل ّ
الدعاؤالث الخالُت :هُف ّ
الذوس
ًخم جمثُل
والىصىص إلاحابت ؽلى
ّ
ّ
ّ
ّ
ًإدوهه في املجخمؿ وفم ما ّ
الزي ّ
ًلذمه أولئً املمثلىن؟ ما هى وطؾهم باليعبت للمإلفين الؽباب
في طىء الحذازت؟
ّ
املفحاحية  :املعىىن  -املاوغا  -املجخمؿ  -الجضائش  -الشظم الهضلي.
الكلمات

سفيان بن ڨوة  :ثحليل لساوي لبعض أسماء العطور في الجزائر
وعدىذ في دساظدىا هزه ؽلى أظماء الؾطىس ،مً خالٌ جحلُل التراهُب املعجمُت والبيُىٍت
ّ
الدعمُت التي ّ
جبىتها ؼشواث معخحظشاث الخجمُل
لهزه ألاظماء ،بغُت حؾشٍف اظتراجُجُاث
الجضائشٍت ،فسحش الؾطش ًخيىن مً سائحخه ُ
وؽ ُب ّىجه ومً اظمه الزي ًصفه و ًبرصه.
فمً خالٌ هزا الطشح ظىصف البيُت التراهبُت واملعجمُت لـ  256اظما مً الؾطىس اليعائُت
والشحالُت التي جيخجها خمغ ؼشواث حضائشٍت ملعخحظشاث الخجمُل.
ّ
الكلمات املفحاحية  :البيُت التراهبُت واملعجمُت  -أظماء الؾطىس  -البؾذ ّ
الذاللي  -الدعمُت
ّ
ّ
الخاصت  -الثلافت اللعاهُت.
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