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 ثقديـم 

بحن جقّشب  التي مً املقاالث مجمىعت مخىىعتفي هزا العذد مجلت إوصاهياث  قذمج

ىاغي  املخرش  امل ، وجثري الاحخماعيتفي العلىم إلاوصاهيت وخخلفت امل طاثالخخطّ 

 إليها.

ىطىص عذد مً القشاءة شيميائيت ل لخضر بركة ذشيذي مدّم  قترحً، بذاًت

 وهي ،ًىمىا هزا هىفمبر إلىمىز بيان أّوى الطادسة  صت"سؤّش  املشاشيت" و"لا ت "صياشيّ ال

مّشث التي جيخمي إلى مذوهت مّحزث املشاخل املخخلفت و ، لغىّيتراث ضلت بظىاهش  هطىص

شحروسة  ملياني خاج ًىاقش باملقابلفي الجزائش. ت بها عمليت بىاء الهىّيت الىطىيّ 

لاهىاع دساشت  إلىمً خالى العىدة  ترازيّ لتا الاشتراجيجياثالثقافي وور س ى جأشيض امل

ل لما أهه ،الاشخعماسيتالفترة  انإبّ  املىشيقيت الحػشيت في الجزائش 
ّ
ها سهاهات ًدل

 ، و خدقيق الاشخقالليت الثقافيتب املشجبرت
ّ
الربىع قت بهزه مخخلف سدود لافعاى املخعل

 ت.املىشيقيّ 

جدشيش وهشان في شهش فيفشي خذر في مقاله أهمّيت  فيعشع غالم ا مدمذأّم 

الث  الاحخماعياملخياى  فيجأزحره يىاقش و  ،2791
ّ
املغاسبي خاضت على مصخىي الخمث

لًلما  ،تالجماعيّ 
ّ
بطمخه  الزي جشكاملػاعف  الىفس ي والاحخماعي لازشاملسؤلف  دل

ط مصاهمت  هزا، في خحن .على هزه املذًىت أزىاء الاخخالى إلاشباوي
ّ
  ضاد حصل

ى أوّ حشيذة "املطباح" بىضفها على ججشبت في شيا  جاسيخي مغاًش،  ،الػىء بن قادة

  ،الىهشاوي والخلمصاويالشباب الجزائشي" " حشيذة لحشلت
 
ذ في شهش ماي ئوش  والتي أ

 املصلمحن انهالص عام لذيال ىعيال وششدوسها في  اصخعشغم، 2991مً شىت 

  حافت املنخىبت.الشيما في مجاى الّص  في اليشش  تظهىس اشخقالليّ م  بىادس  زامًاملتو 

-احخماعيتوفق مقاسبت  ،لقجع وعبذ القادس ربيعي شمحر مل مً جرّش  

ت في بلذًّ  تالث املدليّ الخدىّ و  بحن إلاقليم املىحىدة لصحروسة العالقت ،أهثروبىلىحيت

 وس الزي جلعبه قبيلت "قر  الىاد"على الّذ ز حرل  التم شيذي خراب )والًت غلحزان(،

 هااخبىّ لتي جاشتراجيجياث الا  اشخعشع الباخثانهزا إلاقليم وجىميخه، لما في اهبثا  

 و  .هاخأليذ عليوال هاهىياتفي فشع 
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م ولهزا الغشع جقّذ  لادبي، لىّظ مً خالى ات العمليت الخعليميّ  ،جدليليت وهقذًت

النخاب املذسحت غمً  هزة الصيذ شىغان" أللفىوض دودًعج"ت قطّ  الهاجبت مثاال عً

وحصعى ، (1929وسخت  -)الجزائش بخذاييالا  مً الخعليم الخامصتاملذسس ي للصىت 

الخعليميت التي جديذ جثمحن طش   في العمليت خجذًذالجششيخ هىع مً إلى  الباخثت

 .علمم/الخّ يإلى الخعلهت ت املىّح طىص لادبيّ جدىيل الىّ 

إلى الششىم املقترح لهزا العذد في مقالها  مسلمميموني دهيا ليلى جخرش  و 

مىز  ىسة التي جششمها عً الشيخىخت في الجزائش الطّ و  )املاوغا( لت الجزائشيتاملخدشّ 

لاخفاد  ضىسة "الشيخ" الحنيم، خاميجبذو  ،خصب الباخثتو . 1999شىىاث 

ق لامش باألحذاد أشىاء  ،وضاخب الىطائذ الّصذًذة هي الطىسة املهيمىت
ّ
حعل

مً باب  ًهىن ال  زلوف ،الترلحز على العجزًخّم  و خحن العطشيحن أو الخقليذًحن

ل  العجز في هزه الحالتألّن  ؛بل على العنض جماماالخعجحز، 
ّ
للحىان،  امطذس ًمث

 وفي مصاهمخه على خّذ شىاء. اءالعرف ولاخاشيض الجياشت عىذ لاقشباء والقشّ 

مقاسبت  وةبن ڤ شفيانًدبنى  ،لعرىس في الجزائشا اشتراجيجيت اخخياس أشماءخىى 

معجمي ألشماء العرىس بغيت جدذًذ مخخلف الرش  التي -ت في الخدليل املىسفىلصاهيّ 

 ،شماء وجثميههالا هزه ت في اخخياس الخجميل الجزائشيّ  مىادجطيي  صاث اها مسؤّش جخبىّ 

غىي ألشماء مائت وشبعحن عرشا جخّظ عشع الهاجب صخيو 
ّ
بالخدليل اليصيج الل

  .حزائشيتخمض مسؤشصاث 

ألعذاد ل هى امخذادأن هزا العذد مً مجلت إوصاهياث  إلاشاسة إلى ججذس ،في لاخحر

 والهادفت لاهثروبىلىحيا الاحخماعيت والثقافيتاملخىىعت الطادسة عً مشلز البدث في 

 .حعزيزهاو  وصاهيت والاحخماعيتاملعاسف في مجاى العلىم إلاحعميق  إلى

 روجي ڤ -صورية مولوجي

 

 


