
ا��لسة اإلفتتاحية  
عبد الوهاب بلغراس، رئ�س قسم ا��يال والس��ورات االجتماعية - كراسك

09:00-08:30

09:10-09:00

واملشارك�ن  ا��ضور  استقبال 

نقـــــــــــــــــــاش

 رئ�س ا��لسة العلمية األو��: محمد ح��ش �غداد، مركز الكراسك
مقرر ا��لسة: حليمة صو��، مركز الكراسك

الب�ن�م�  الّ�يب�ج�

ا��قائق  فمن  ��ا،  املرحب  األف�ار  من  املادي  غ��  ل��اثنا  تار���  إيضاح  أي   �عت��      

ن��ا 
ّ

دش ال��  ا��ضارة  مع  يظهر  إفر�قيا  شمال  تار�خ  أن  الشأن،  هذا   �� وصلتنا  ال��  القليلة 

روما انتصار  وضع  حيث  مهيمنة،  حّرة  �لغة  املقدمة  إ��  تصعد  البونيقّية  غة 
ّ
الل وأّن  قرطاج، 

 لسيادة القرطاجّي�ن ال�� �عود إ�� ثمانية قرون، لكّنه لم ين�� �� محو هيمنة 
ً
146 ق.م حّدا

ثّم  الرومانّية  الهيمنة  ف��ات  أن  غ��  الّسادس.  القرن  ح��  إثبا��ا  تم  ال��  البونيقّية  غة 
ّ
الل

�اث غ�� املادي لتلك الف��ة، باست�ناء اآلثار 
ّ
ال� آثاًرا ولو قليلة عن طبيعة  الب��نطّية، لم ت��ك  

الرومانّية.

أثب�ت  حيث  اإلسالمّية،  الفتوحات  م��ء   مع  م�ان��ا  �ستعيد  قافّية 
ّ
الث ا��ياة  بدأت   

كما  ا��دد،  ام 
ّ
ا��� مع  الّتواصل  �سهيل  ع��  قادرة  أّ��ا  الّسامية،  بطبيع��ا  البونيقّية،  غة 

ّ
الل

غوّ�ة 
ّ
الل صاالت 

ّ
أما االت الّناشئة.  قافة 

ّ
الث �� تحديد معالم  البونيقّية والعر�ّية  غتان 

ّ
الل ساهمت 

وقد  املغر�ي.  أو  بالّدارجة  ا��اضر  الوقت   �� �س��  ما  مالمح  بأخذ  فسمحت  عبّية 
ّ

الش غة 
ّ
لل

غة 
ّ
الل أّن  مع  املغر�ّي،  إ��  البونيقّية  من  الّتحول  هذا  حول  للّدراسات  فعلّيا  غيابا   الحظنا 

مثل  تماًما   - العر�ّية  غة 
ّ
الل مع  بالّتواصل  حقيقة  تطّورت  قد  (البونيقّية)  الغالبة  عبّية 

ّ
الش

من  ا��ورّ�ة  الف��ة  هذه   �� "املغر�ي"  غة 
ّ
الل ميالد  ف�ان  ال��برّ�ة،  غة 

ّ
بالل الّناطقة  املتغّ��ات 

العر�ّية.  وصيغ��ا  البونيقّية  الّتحتّية  الب�ية  يفّسر  ما  هذا  عشر؛  ا��ادي  إ��  الّتاسع  القرن�ن 

غات األماز�غّية قد ترك بالّتأكيد آثاًرا ح�� ولو لم تكن  بارًزة.
ّ
وتجدر اإلشارة هنا إ�� أّن تأث�� الل

قا�� 
ّ
الث تار�خنا  من  جزء  ع��  االستكشا��  الطا�ع  ذي  اللقاء  هذا   �� الضوء،  �سلط    

القرن   �� الّتار���  غة 
ّ
الل علم  باست�ناء  ا��زئّية،  الّروايات  ��ب��ما  ذين 

ّ
الل املادي  غ��  وتراثنا 

مؤرخو  م��م  متعددة،  بتخصصات  ذلك   �� �ستع�ن  العشر�ن.  القرن  وأوائل  عشر  الّتاسع 

وعلماء  النوازل   �� تخصصوا  الذين  والفقهاء  املغار�ية،  للمنطقة  الوسطى  القرون 

واللسانيات.  اللغة  علماء  مختلف  إ��  إضافة  الف��ة  هذه   �� بحثوا  الذين  األن��و�ولوجيا 

تقديم مشروع البحث: 1000 سنة من البحث �� أدبيات املغر�ي
المية فارذهب،  مركز الكراسك   

��ظة تحرر اللغة البونيقية ا��ديدة �� "املغر�ي": القرن 8 – 11 : شهادات ألس�ية  
عبدو ليمام، مركز الكراسك  

تفك�� �� اللغة العر�ية للمغرب الشر�� (إفر�قية) حسب شهادات الكتابات األثر�ة 
واملس�و�ات والنصوص (من القرن التاسع إ�� القرن السادس عشر)

عمارة عالوة، جامعة قسنطينة    

مسلك النوازل من أجل إضاءة أحسن للبحث ال��ا�ي والسوسيولو�� : عناصر ب�بليوغرافية 
م�� الدين نحاس، جامعة وهران 2    

فقه النوازل و دوره �� توثيق  لغة ا��ياة اليومية لس�ان شمال افر�قيا 
هند ب����، جامعة وهران 2   

10:55-09:10



10سا45-10سا55
11سا05-11سا15

12:30-10:55

 رئ�س ا��لسة العلمية الثانية: أحمد أم�ن دالي، مركز الكراسك
مقرر ا��لسة: رضا خم�س، مركز الكراسك

ال��اث العامي املكتوب ضمن ا��طوطات و الفروع العلمية ذات الصلة- عرض حالة 
لعمل ميدا�ي با��نوب ا��زائري 

�سيمة حميدة،  مركز الكراسك   

األلفاظ وال��اكيب العامية �� األدب الشع�� واملنطوق الشفوي ا��زائري املدّون
من خالل عملية م�� لعدد من الدراسات وا��طوطات

عاشور سرقمة، جامعة غرداية / مركز الكراسك   

الدارجة (املغر�ي) �� كتاب املقطعات الشش��ية ألحمد رزوق الفا���
أمحمد موالي، جامعة أدرار  

منا�� مجر�ة من أجل ا��فاظ ع�� ال��اث املغار�ي-األندل��� 
فيصل بن قلفاط، تق�� �� بوابة ال��اث الثقا�� ا��زائري   

نقـــــــــــــــــــاش

اختتام الندوة


