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يعرض مركز البحث يف األنرثوبولوجيا 
الصالون  يف  والثقافية  االجتامعية 
من  متنّوعة  مجموعة  للكتاب  الدويل 
عن  الصادرة  العلمية  واملجالت  الكتب 
االجتامعية  العلوم  يف  متخصصني  باحثني 
األكادميي  للجمهور  واملوجهة  واالنسانية، 
والطلبة والصحافة وباقي فاعيل املجتمع. 
إىل  االعالمية  املبادرة  هذه  تهدف 
ملجتمعنا،  الكربى  باإلشكاليات  التعريف 

خاصة األقل مرئية والتي متس مجتمعنا.
مختلف  وفق  املركز،  منشورات  متثل 
مادة   ،1992 منذ  مخرجاتها  أشكال 
البحثية وأطروحات  التقارير  علمية ترثي 
أعامل  وترافق  والدكتوراه  املاجستري 

الطلبة والباحثني ونخبهم.
مجلة  تشارك  التقليد،  جرى  وكام 
إنسانيات التي أنشأت سنة 1997 يف هذه 

الطبعة بطريقة منتظمة منذ 2005.
للتذكري إنسانيات هي مجلة علمية يف 
تنرش  االجتامعية  والعلوم  األنرثوبولوجيا 
ينجزها  التي  األكادميية  األبحاث  نتائج 
الباحثون  واألساتذة  الدامئون  الباحثون 
يف  املختلفة  البحثية  باملشاريع  املرتبطة 

العلوم االجتامعية.

منشور  مئتي  من  أكرث  املركز  يعرض 
منها  تعلق  ما  خصوصا  الصالون،  هذا  يف 
نذكر  أن  ميكننا  وذاكرتها.  الجزائر  بتاريخ 
الجزائر  يف  التاريخ  يدّرس  كيف   : منها 
قاموس  رمعون(،  وحسن  غامل  )محمد 
التاريخ  قبل  ما  مرحلة  من  الجزائر:  مايض 
سنة  الجزائر  رمعون(،  )حسن   1962 إىل 
1962 )صادق بن قادة وعاّمر محند عامر(، 
والذاكرة  التاريخ   : الجزائرية   املقاومة 
فؤاد  تنقور،  سياري  )وناسة   )1962-1945(
لعرض  أيضا  املجال  سيكون  كام  صويف،...(. 
البحثية  باملحاور  عالقة  ذات  منشورات 
مواضيع:  متّس  والتي  للمركز  األساسية 
املدرسة فاعلوها )نورية بن غربيط-رمعون، 
مصطفى حّداب،...(، املقّدس )محمد ابرهيم 
الجزائرية  العائلة  يف  التحّوالت  صالحي...(، 
)فوزي عادل،...(، شعراء امللحون يف املنطقة 
كلامت  دالي،...(،  أمني  )أحمد  املغاربية 
املغاربية  املنطقة  يف  العمومي  الفضاء 
قاموس  خواجة،...(،  أحمد  رمعون،  )حسن 
الجزائر  يف  التسمية  ونظم  األعالم  أسامء 
وابرهيم  يرمش  وردية  رمضان،  بن  )فريد 
مواضيع  تتناول  ودفاتر  وكتب  عطوي،...(، 
الرتاث املادي والالمادي واملدينة وفاعلوها.

يشارك مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية  يف الصالون 
الدويل للكتاب بالجزائر، يف طبعته الخامسة والعرشين، املقام بقرص 
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يف  الحارضة  املنشورات  بني  من 
نذكر:  السنة  لهذه  للكتاب  الدويل   املعرض 
النص   «  : املوسوم   82 العدد  إنسانيات، 
من طرف  املنسق   » فضاء وهويّة   : الروايئ 
-83 العددان  إنسانيات  عاّمر،  بن  عائشة 

والتكّفل«  الواقع   : األحداث  »جنوح   :  84
ميكييل  لوران  طرف  من  املنسق 
 :  86-85 العددان  إنسانيات  مقدم،   وخديجة 
أصوات   : إفريقيا  شامل  يف  الغرافيتيا   « 
 الهامش « من تنسيق كريم وراس، إنسانيات 
تنسيق  من   » املتنوع  العدد   «  :  89 العدد 
إنسانيات  نوار،  وفؤاد  بوغنجور  فوزية 
العدد 90 : » املشاركة املواطنية يف مشاريع 
زيتون،  صفار  مداين  تنسيق  من   » التنمية 
املدينة  يف  العيش   «  :  91 العدد  إنسانيات 
 : جديدة  آفاق   : فيها  التفكري   وإعادة 
إنسانيات   /  » والسلوك  التمدين   :  1 الجزء 
وإعادة  املدينة  يف  العيش   «  :  92 العدد 
التفكري فيها : آفاق جديدة : الجزء 2 مدينة 
» األسفل « واملدينة من » األسفل « « من 
تنسيق سعيد بلقيدوم. دفاتر انسانيات عدد 
5 تحت عنوان » الشباب ومسألة االعرتاف يف 
نوار،  فواد  تنسيق  حاالت«  دراسة   الجزائر: 
عنوان:  تحت   6 عدد  إنسانيات   ودفاتر 
تنسيق   » وثقافات  مجتمعات  الصحراء   «

صليحة سنويس.

كام نقرتح عىل الجمهور سبعة كتب 
جديدة هي:

بني   : والهوية  واملرسح  الرتجمة   «
عليه  أرشفت  الذي   ،» والتأثري  التأثر 
النشاطات  تحليل   « مولوجي،  صورية 
الفضاء  يف  اإلعالمّية  للمتون  اللغوية 
مضمونه   نسقت  والذي   » الجزائري 
يحياوي،  وخرية  مريي-بنعبدالله   اميان 
» محمد جليد : النشاط املرسحي  كتاب 
للمقاربة  دراسة   1980-1945 الجزائر  يف 
من  املقّدم   » للهجات  السوسيولوجية 
بركة،  لخرض  محمد  سيدي   طرف 
التكوين  الشغل،  الجزائر:  يف  الشباب   « 
مصطفى  عليه  أرشف  الذي   » والرتفيه 
ورهانات  الروايئ  املخيال   « مجاهدي، 
 » متعددة  مقاربات   : والذاكرة   التاريخ 
بوعنان،  كهينة  عليه  أرشفت   الذي 
والشغل.  الجامعّية  الشهادات  حاملو   «
مقاربات حول اإلدماج املهني يف الجزائر 
الذي أرشف عليه عمر دراس  وتونس « 
بعد  الجامعة  و»  عامري،  ولعرويس 
عليه   الذي أرشف   » الجزائر  يف  اإلصالح 

محمد ملياين ورابح سبع.
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الجمعة 25 مارس 2022

11سا00
كتاب : »حاملو الشهادات الجامعيّة والشغل. مقاربات حول اإلدماج املهني 

يف الجزائر وتونس«
عمر دّراس

14سا00
كتاب : »تحليل النشاطات اللغوية للمتون اإلعالميّة يف الفضاء الجزائري« 

خرية يحياوي

15سا30
دفاتر إنسانيات عدد 5 : »الشباب ومسألة االعرتاف يف الجزائر : دراسة حاالت«

فؤاد نوار

السبت 26 مارس 2022

14سا30
إنسانيات عدد 90 : » املشاركة املواطنية يف مشاريع التنمية «

مداين صفار زيتون

األحد 27 مارس 2022

12سا00
 : الجزائر 1945 - 1980  النشاط املرسحي يف   : :  محمد جليد  كتاب 

دراسة للمقاربة السوسيولوجية للهجات
سيدي محمد لخرض بركة
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16سا00
إنسانيات عدد مزدوج 83-84 : »جنوح األحداث : الواقع والتكّفل«

خديجة مقدم

االثنني 28 مارس 2022 

10سا00
كتاب : »الجامعة بعد اإلصالح يف الجزائر« 

رابح سبع

11سا00
كتاب : » املخيال الروايئ و رهانات التاريخ والذاكرة : مقاربات متعددة «

كهينة بوعنان

12سا00
كتاب : »الشباب يف الجزائر: الشغل، التكوين والرتفيه«

مصطفى مجاهدي

الثالثاء 29 مارس 2202

17سا00
إنسانيات عدد 89 : »العدد املتنوع«

فوزية بوغنجور
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األربعاء 30 مارس 2202

12سا00
دفاتر إنسانيات عدد 6 : » الصحراء مجتمعات وثقافات «

صليحة سنويس

15سا00
 إنسانيات عدد 91 : » العيش يف املدينة وإعادة التفكري فيها : آفاق جديدة : 
الجزء 1 : التمدين والسلوك « / إنسانيات عدد 92 : » العيش يف املدينة وإعادة 
التفكري فيها : آفاق جديدة : الجزء 2 مدينة » األسفل« واملدينة من »األسفل« «

محمد حريش-بغداد

16سا00
إنسانيات عدد 82 : » النص الروايئ : فضاء وهويّة «

فوزية بوغنجور

الخميس 31 مارس 2022

11سا00
إنسانيا عدد مزدوج 85-86 : » الغرافيتيا يف شامل إفريقيا : أصوات الهامش «

كريم وراس
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تقديم

عمر دّراس 
جامعة وهران 2، بروفيسور يف علم اإلجتامع العمل والتنظيم

االجتامعية  األنرثوبولوجيا  يف  البحث  مركز  يف  مشارك  باحث 
والثقافية

حاملو الشهادات الجامعّية والشغل
مقاربات حول اإلدماج املهني يف الجزائر وتونس

تحت إرشاف عمر دّراس و العرويس عامري

امللخص 

العلميّة  النشاطات  الكتاب جانبا مهام من  يثّمن هذا 
الذي   )2018-2014( التونيس  الجزائري-  التعاون  ملرشوع 
اعتنى بدراسة اإلدماج املهني لحاميل الشهادات الجامعية 
سوسو-  مقاربة  وفق  البلدين  كال  يف  رهاناتها  وتحليل 
أنرثوبولوجية مقارنة، وتندرج إشكالية هذا املرشوع املغاريب 
النقاشات املتواصلة حول »الشباب« باعتباره  ضمن سياق 
ميثل مشكال اجتامعيا بنيويا يف الجزائر ويف تونس، ومرتبط 

بالعديد من مظاهر الهشاشة املهنية واالجتامعية.

متثّل إشكالية اإلدماج املهني والولوج إىل عامل الشغل يف املنطقة املغاربية محطّة هامة 
بناء  سريورة  يف  املؤثّرة  الشغل(  املدرسة،  )العائلة،  االجتامعية  املؤسسات  واقع  ملقاربة 
الدولة وتشّكل املواطنة انطالقا من مبدأ »الحق يف الشغل«، فهذا الحق إضافة لكونه ميثّل 
أحد ركائز املسألة االجتامعية عىل حسب تعبري روربارت كاستل وأحد مقّومات االنتساب 
إىل منظومات الحامية، تشّكل نذرته أو صعوبة الحصول عليه أحد املظاهر البيّنة ملجتمع 
املخاطر، خصوصا عندما ال تجد الدولة-االجتامعية االمكانيات الالزمة لالستجابة لتضّخم 

املطالب االجتامعية.
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يتناول هذا الكتاب عرضا حول ظاهرتني مرتبطتني ومتالزمتني هام إشكالية اإلدماج 
السوسيو-مهني لخريجي الجامعات يف الجزائر ويف تونس، ومسألة البطالة وخصوصياتها 
يف البلدين، ويعود اختيارهام والرتكيز عليهام لتواصل راهنيتهام وحساسية ذلك يف املنطقة 

املغاربية.

ينقسم هذا الكتاب الذي يستند يف مضامينه عىل نتائج جملة من التحقيقات امليدانية 
إىل ثالثة فصول متكاملة تطرح للنقاش مسائل مرتبطة بـ :

1- اإلدماج املهني والبطالة : التساؤالت. 

2- اإلدماج املهني لحاميل الشهادات الجامعية يف الجزائر.

3- اإلدماج املهني لحاميل الشهادات الجامعية يف تونس.
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تقديم

خرية يحياوي 
مدرسة العليا لألستاذة بوهران

االجتامعية  األنرثوبولوجيا  يف  البحث  مركز  يف  مشاركة  باحثة 
والثقافية

تحليل النشاطات اللغوية للمتون اإلعالمّية يف الفضاء الجزائري

تنسيق خرية يحياوي واميان مريي-بن عبدالله 

امللخص 

هذا املؤلّف الجامعي هو نتيجة للتفكري يف موضوع 
يجمع  إذ  ؛  اللغوي  بعده  يف  خاّصة  اإلعالمي،  الخطاب 
التأّمالت يف  إسهامات الباحثني الذين يتناولون مختلف 
أشكاله  بجميع  الجزائري  السياق  يف  اإلعالمي  الخطاب 
الصحفيّة، واإلذاعيّة والكاريكاتوريّة، والتلفزيونيّة، وكذا 
الرّقميّة...إلخ، والتي تتقارب يف مسألة تحليل املامرسات 

اللغويّة لهذا الّنوع من الخطاب.
ميكن  كيف  إظهار  هو  العمل،  هذا  من  الهدف 
وكذا  اللغويّة  األنشطة  تناقش  أن  متعّددة  إعالمية  مجاالت  يف  املواضيع  ملختلف 

الفضاء الخطايب.
الصحافة   «  : بـ  املوسوم  األول  الفصل  يعالج  ثالثة فصول.  إىل  الكتاب  ينقسم 
الناطقة بالفرنسية يف الجزائر «، مسألة إنتاج واستقبال وسائل اإلعالم الناطقة باللغة 
الفرنسية، أّما يف الفصل الثاين املوسوم بـ : » خصوصية التفاعالت الراديوفونية «، 

فيحلّل الخطاب اإلذاعي وبعده االجتامعي التفاعيل.
أما الفصل الثالث املوسوم بـ : » شبكات التواصل االجتامعي واملامرسات عرب 
اإلنرتنت «، يناقش املامرسات اللغوية الجديدة يف املساحات الرقمية لوسائل اإلعالم 

الجديدة عىل اإلنرتنت.
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تقديم

فؤاد نوار
أستاذ بحث يف علم اإلجتامع واألنرثوبولوجيا

باحث دائم مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

الشباب ومسألة االعرتاف يف الجزائر
دراسة حاالت

تنسيق فواد نوار

امللخص 

إعادة  إنسانيات  مجلة  دفاتر  من  العدد  هذا  يقرتح 
سبق  التي  البحثية  األوراق  من  منتقاة  مجموعة  نرش 
واهتمت  الجزائر«  يف  »الشباب  موضوع  قاربت  أن  لها 
بإشكالياته، كام يسعى إىل اإلسهام يف إثراء بعض النقاشات 
حول هذه الفئة االجتامعية والتي ال تزال تحظى مبكانة 
املؤسساتية،  والتقارير  األكادميية  البحوث  يف  مهّمة 
خصوصا يف ظل »الحراك االجتامعي« الذي تعرفه الجزائر 

منذ 22 فرباير 2019.

لقد أولت مجلة إنسانيات أهمية بالغة ملسألة الشباب خالل أكرث من عرشين 
سنة من تواجدها يف الساحة الجامعية، فاملتصّفح ملختلف األعداد يبدو له الرتاكم 
املعريف الذي استطاعت املجلة أن تكّونه عن هذه الفئة سواء تنّوعت اإلشكاليات 
وسياقاتها النظرية أو اختلفت املنهجيات وتقنيات مقارباتها. يكفي يف هذا السياق 
البحث يف  مركز  مجلة  املنشورة يف  املقاالت  مجموع  من   %71 قرابة  بأّن  التذكري 
األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية، »إنسانيات«، قد أشكلت مضامينها - من قريب 
أو من بعيد - حول »موضوع الشباب« وخصوصا يف الجزائر، بحيث احتلت مواضيع 
»الشباب« يف عالقاتها بالعائلة )مسائل التنشئة االجتامعية، توزيع األدوار االجتامعية 
والسلطوية والجيليّة( والرتبية )العالقات مع مؤسسات التكوين ومضامينه، مسائل 
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مع  العالقة  والسيايس،  الجمعوي  )النشاط  واملواطنة  والفشل(  االجتامعية  النجاح 
صدارة  الذاكرة(  وخطابات  الرتبية  واملطلبية،  االحتجاجية  الحركات  العام،   الفضاء 
املواضيع املنشورة )حوايل ثلثي املقاالت املنشورة حول موضوع الشباب(، يف حني 
جاء االهتامم بالشغل / العمل، املامرسات اللغويّة والخطابية، التديّن، املامرسات 
الثقافية والهوايات، الهجرة والجنسانية يف الصف الثاين من حيث االهتامم املعريف.
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تقديم

مدين صفار زيتون
جامعة الجزائر 2، بروفيسور يف علم اإلجتامع الحرضي

عضو الهيئة العلمية ملجلة إنسانيات

املشاركة املواطنية يف مشاريع التنمية
تنسيق مدين صفار زيتون

امللخص

إشكالية  إنسانيات  مجلة  من  العدد  هذا  يعالج 
الرتباطها  الساعة  موضوع  تزال  وال  بالتعقيد  تتّسم 
يختفي  املدينة.  حياة  يف  املواطنني  مشاركة  مبسألة 
يندرجان  اللذان  و»املشاركة«،  »املواطنة«  لفظي  وراء 
الدالالت  ذات  املتداولة  املفردات  أسايس ضمن  بشكل 
السياسية، بعدان مختلفان لكنهام متكامالن خصوصا إذا 
نسجل  جهة،  فمن  قريبة.  زاوية  من  األشياء  إىل  نظرنا 
للنقاشات حول  واسعا  انتشارا  املاضيتني  السنتني  خالل 
الجزائري  السياق  يف  والدميقراطية  املواطنة  مفهومي 
)الَحراك(، ومن جهة أخرى، يُظهر الواقع عّدة حقائق متناقضة حول مشاركة املواطنني 
يف مامرسات محلية عفوية تسعى أساسا إىل تحسني ظروف معيشهم يف أماكن إقامتهم 
وأحيائهم السكنية، و تقّدم هذه املامرسات ضمنيا أجوبة عن األسئلة األساسية املتعلّقة 

بإشكالية املشاركة.

الحقوق  يف  -املتساوين  واملواطنني  العاديني  الناس  مشاركة  فكرة  أّن  اعتربنا  إذا 
النموذج الحديث للدميقراطية،  والواجبات- يف شؤون املدينة متثّل منوذجا مثاليا وأصل 
فعودة ظهورها ضمن مطالب الحركات االجتامعية الحالية يُعرّب عاّم يسميه بارجيي ودي 
مونك »بخيبة األمل من السياسة التي مل تكن يف مستوى التطلّعات« )2015(، إذ يؤكّد 
قد  املحيل- متثّل حالً  املستوى  تطّورت عىل  -التي  املشاركة  أّن مامرسات  الباحثان عىل 
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 يُستدعى »إلنقاذ الدميقراطيات التي تواجه األزمة«، أو اعتبارها عىل األقل حالً للعجز يف 
األداء الدميقراطي الذي تعاين منه العديد من املجتمعات املعارصة. ترتجم املشاركة نوًعا 
من الدعوة املنبثقة »من األسفل« من أجل استحداث رابط جديد بني السلطة السياسية 
والجامعات املحلية، كام تعرّب بشكل موضوعي عن مطلب االندماج السيايس الذي ينتج 

املعنى ويقّدم بديالً لألداء الدميقراطي املحيّل ويريض إىل حد مطالب املواطنني.
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تقديم 

سيدي محمد لخرض بركة
جامعة وهران 2، بروفيسور يف اللغة االنجليزية 

عضو لجنة القرأة يف مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية 
والثقافية

محمد جليد

النشاط املرسحي يف الجزائر 1945 - 1980 : دراسة للمقاربة 
السوسيولوجية للهجات

)أطروحة ماجستري لألستاذ الراحل محمد جليد(

امللخص

يقّدم محمد جليد، )2021( يف كتاب : النشاط املرسحي يف 
الجزائر 1945 - 1980. دراسة للمقاربة السوسيولوجية للهجات 
الجامعية والتعبريية الفائقة الهيكلة، كراسك، مجموعة هائلة 
املرسحي«  »النشاط  بــ  الخاصة  واملعلومات  املعطيات  من 
جميع  وتشمل  بالتنّوع  وتتسم  ورحبة  حيّة  »لهجة  باعتباره 
األطر والدعائم واألمناط التي تتميز بالتعبري املرسحي »ص)29( 
إذ أنّه عبارة عن صورة شملة ألربعة عقود من الزمن،  عقدين 

قبل االستقالل وعقدين بعده.

الرسوم   ، )األرشيفات  الكمية  الناحية  ، ألنه من  لكتاب محمد جليد  إحصايئ  عرض 
البيانية ، الصور ، التقرير ومحارض اجتامعات الفرق املرسحية)، فهو يشتمل عىل بنك  من 
املصادر الوثائقية و التي تكون متاحة لكل باحث شاب لالضطالع عليها. إّن هذا العمل 
أنّه  املهتز، للفرتة املحّددة، كام  عبارة عن مقطع عريض من املشهد االجتامعي والثقايف 
تصور دقيق للخطابات الفتيّة و/أو يف املنافسة من أجل االعرتاف الوطني، باختصار هو 

مرجع. 
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من وجهة النظر النوعية )املنهج( إّن مناهج البحث املطبقة يف هذا التحقيق والتي 
التي ميكن أن  العالقة  تتم عىل مرحلتني عىل مدى مثاين )8( سنوات، توّضح بدقة تلك 
تربط الباحث بامليدان. ومن هذا املنظور يسعى الربوفيسور جليد للتوفيق بني األهداف 
األكادميية لألستاذ الجامعي بالخصائص التقنية للموضوع الذي تم التحقيق فيه، من أجل 

فهم جوهره يف ذات السياق.

)اللغات(  اللغة  املجتمع عن مشاكل  السائدة يف  الثقافية  املامرسة  تاريخ  سيكشف 
املرسحية املتعلقة بالوسائل الفنية و / أو الجاملية و / أو األيديولوجية للرتاث الوطني

يف الواقع ، يقرتح املؤلف علينا »عدم الخلط بني« النشاط املرسحي »و« املرسح » 
بوصفه فن ، إذ أّن هذا األخري ما هو إاّل مثال واحد )متفوق نوعياً( من هذا النشاط يف 
املعرفة  متجذر يف  متميز   تصور  الفضل يف وضع  املقاربة  لهذه  إّن  التقليدية.   أشكاله 

الذاتية لثقافته من أجل االنفتاح عىل املعرفة العاملية.
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تقديم

خديجة مقدم
مديرة بحث يف علم النفس

باحثة دامئة مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

جنوح األحداث: الواقع و الحامية
تنسيق لوران ميكييل وخديجة مقدم

امللخص

ظاهرة  إنسانيات  مجلّة  من  العدد  هذا  يعالج 
يف  الجانحني  باملراهقني  التكّفل  إشكالية  و  الجنوح 
الجزائر و يف دول البحر األبيض املتوّسط. إّن ظاهرة 
التكّفل  تدابري  ولكن  عاملية،  ظاهرة  األحداث  جنوح 
مجتمع  من  تختلف  بها،  تعالج  التي  والطريقة  بها 
التاريخية  و  االجتامعية  السياقات  باختالف  آلخر 
هذا  يجمع  كام  الثقافية.  السياسية  و  واالقتصادية 
العدد من مجلة إنسانيات باحثون من سبع دول من 
علامء  وأغلبهم  اجتامع  علامء  منهم  املتوسط  حوض 
نفس. والعدد محاولة علمية مشرتكة من أجل املقارنة و مسائلة الظاهرة و تحليل  
من  وهذا  ملواجهتها  املتخذة  والطبّية  والنفسية  واالجتامعية  القانونية  اإلجراءات 
منظور خاص بكل بلد عىل حدى اخدين باالعتبار االختالفات النوعية أو الجندرية. 

و يحتوي العدد عىل تسع مساهامت:

يحلّل مقال  لوران موكيليي البيانات االحصائية  حول جنوح االحداث يف فرنسا 
و  الرشطة  ببيانات   فرنسا  يف  العام  السكاين  باملسح   املرتبطة  املعطيات  يقارن  و 
القضاء. كام يسائل هذا األخري التأسيس االجتامعي لجنوح األحداث بفرنسا. وتتناول  
دافني بيبار مع لوران موكيليي ،مظهر املراهقون الجانحون يف مدينة مارسيليا. بينام 
يتناول عصامن واغ  مسألة األطفال الفقراء واتجاههم نحو الجنوح يف موريتانيا. أّما 
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خديجة مقدم ،فتتناول تحليل املسارات املدرسية ملراهقني موضوعيني مبراكز إعادة 
الرتبية بالجزائر وعالقتها بجنوح األحداث يف الجزائر. و تعالج االستاذة فاطمة دالج 
من  املراهقات.   بجنوح  التكّفل  اثناء  تتدّخل  التي  الجندرية  الخصوصيات  السبع 
إيطاليا يعرض  إسرت ماّسا و استفانيا  كروسيتي  تطّور جنوح األحداث و يدعو إىل 
إعادة النظر يف عدالة األحداث  من أجل ضامن  سياسة إدماج  اجتامعي تشمل  
حتّى األحداث األجانب. و من إسبانيا  يقّدم خوسيه   عبدون باملا  دوران و راؤول 
رويتز كاالدو، اإلصالحات املرتبطة بعدالة األحداث مند سنة 2000. بالنسبة للمغرب  
لدينا مساهمة  نجاة باسو و عبد اللطيف كيدادي  الّذين ،يحلاّلن  مختلف مراحل 
تأسيس عدالة األحداث يف املغرب. مثلام يسائلون   دور قضاة األحداث و يقدمان  
نفس   ويف  االجتامعي.  اإلدماج  إعادة  ملؤّسسات  املزرية  الظروف  عن  عامة  ملحة 
املعنى يثري  مقال  كاسرتو و كارال  كارداسو اللّذان مسالة حامية و مسؤولية القارص 
الجانح و التناقضات التي متيّز  بها عدالة األحداث يف الربتغال .و يشري املقال أيضا 
التدابري  التي تفصل  بني  و  األحداث  الحاصلة عىل عدالة  الجديدة   التغرّيات  إىل 
الخاصة بالحدث يف خطر معنوي و الحدث يف مشاكل مع العدالة. و يالحظ نفس 
الفصل عىل عدالة األحداث يف الجزائر و الذي تّم التصديق عليه يف يوليو 2015. 
ويقرتح العدد من جهة أخرى، باإلضافة إىل هذه  املقاالت   مقابلة مع محمد مرواين 
الباحث الذي اشتغل بشكل مكثّف  عىل   ظاهرة  العصابات و األحداث املنحرفون 

بعد انتهاء مدة الوضع.       
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تقديم

رابح سبع
 جامعة وهران 2، بروفيسور يف علم اإلجتامع وأنثوبولوحيا اللغات

الجامعة بعد اإلصالح يف الجزائر 
تحت إرشاف من محمد ملياين ورابح سبع

امللخص 

إّن هذا الكتاب املوسوم بـ : » الجامعة بعد اإلصالح 
يف  البحث  مركز  عن   2012 سنة  الصادر  الجزائر«  يف 
إرشاف  تحت  والثقافية،  االجتامعية  األنرثوبولوجيا 
بالتساؤل  يهتّم  سبع،  ورابح  ملياين  محمد  الربوفيسور 
والتي  الجامعة،  اقتحمت  التي  واألحكام  املامرسات  عن 
مل تستوف حّقها من التساؤل والتفكري فيها، والتي بقيت 
التطرّق  أصبح  لذا  طويلة،  ملّدة  عالقة  حولها  التساؤالت 

إليها والبحث فيها رضورة ملّحة. 

إّن هذا الكتاب الذي يضّم أحد عرش مقاال، يبدأ برضورة إعادة تأسيس الجامعة 
وينتهي مبقابلة مع وزير التعليم العايل والبحث العلمي السابق بخصوص مستقبل 
الجامعة الجزائرية، مرورا باملواثيق األخالقية لـلسنوات من 2010-2020، وعملية 
بولونيا ونظام ل.م.د يف الجزائر، والحياة الطالبية ، باإلضافة إىل  التكامل والتنقل، 
للجامعة وعدم  الراهن  الوضع  إىل  ، وصوالً  التعليمية  والتوقعات  الهرمة  واملدّونة 

استعدادها البيداغوجي وكذا التسيري ملجابهة وباء كورونا.

والرسيعة  الكبرية  التغيريات  التي تسمح مبالحظة  الجوانب  العديد من  يوجد 
إن  ما تكون غري مدروسة جيدا.  غالبًا  والتي   الجامعية،  املؤسسة  التي تطرأ عىل 
ِسامت املساهمني وكفاءتهم يف التعامل مع األسئلة املطروحة، مّكنتهم من القيام 
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بجرٍد ذيٍك متّت حوصلته يف تحليل بنَّاء، حيث شكَّل ثالثة اهتاممات رئيسية إطار 
هذا العمل:

البيداغوجي، يرشع الكتاب يف دراسة إمكانية تعديل نظام  أوالً عىل املستوى 
ل.م.د والحاجة إىل تكييفها مع الواقع الجامعي الحايل والتوقعات املتعددة األوجه 

للمجتمع.

عىل املستوى العلمي، تّم التساؤل يف عّدة مساهامت عن كيفية إدارة تفكيك 
بعض النامذج السائدة التي مل تعد تتوافق مع مستوى مطلب أهميّة املعرفة الذي 

فرضه تطور العامل وبالتايل املجتمع الجزائري.

ويف األخري، عىل املستوى األخالقي، تّم التطرّق إىل كيفية وضع مستوى أخالقي 
الجامعة  مُتيّز  التي  املهنية واإلنسانية  الهياكل والعالقات  رضوري يف عمل كل من 

الجزائرية يف الوقت الحارض.
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تقديم

كهينة بوعنان
جامعة وهران 1، بروفيسور يف اآلدب باللغة الفرنسية

باحثة مشاركة مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

املخيال الروايئ و رهانات التاريخ والذاكرة
مقاربات متعددة

تحت إرشاف كهينة بوعنان

امللخص 

يهدف هذا العمل إىل ابراز الروابط التي تجمع بني 
ثاليث التاريخ والذاكرة وعالقتهام باألدب.

هو  واألدب  والذاكرة  ،التاريخ  املتّحد  الثاليث  هذا 
تساءل أكرث منه ما يكون عنوان.

تسافر بنا هذه الفئات الثالث اىل املايض القريب أو 
البعيد، وإذا كان هذا واضًحا بالنسبة للذاكرة والتاريخ ، 

فال يقّل أهمية بالنسبة لألدب. يف املقام األول نحن نتحدث هنا عن الرواية، دون 
التقليل من مقاربتنا للرواية التاريخية التي ميكن أحيانًا أن تكون موثّقة كأي عمل 

تاريخي مبعنى الكلمة.

أّن  بحيث  الكتاب.  اهتامم  يثري  إلهام  واألدب مصدر  والذاكرة  التاريخ  يزال  ال 
مختلف املؤلفني الذين متت دراسة أعاملهم يف هذا الكتاب، قاموا بتوليد نصوص 
مستوحاة من الواقع املعاش    واملخيال، بحيث يعرض كل منهم مشهده املرسحي 
املتعلق بالذاكرة بفضل مهارة تقريب وظيفة الذاكرة الفردية أو الجامعية، وذلك 

من أجل الوصول اىل الرابط بني الرواية والتاريخ و هوية مجتمع ما.



20

خالل  من  الهوية  لتمثالت  شامل  بتحليل  القيام  هو  الكتاب  هذا  من  الغرض 
العمل إىل  الفرنسية. إذ يهدف هذا  باللغة  الجوانب واملكتوبة  املتعددة  الروايات 
تحديد تطور مفهوم الهوية    األدبية والتاريخية.  »فاإلشكال ال يكمن يف »معرفة ما 

إذا كان يجب عىل املؤرخ كتابة األدب أم ال، ولكن أيهام يكتب.

إّن مقاالت هذا الكتاب تويل اهتامًما خاًصا بالكتابات املتعلقة بالتاريخ والذاكرة 
يف سياق الفرنكوفونية . بحيث يستعني املؤلفون  واملؤلفات بالفضاء الخيايل الذي 
املسار  الوقت ذاته توجيه  التذكاري  ويف  يُعّد مادة دسمة إلعادة تجديد املسرية 

التاريخي.
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تقديم

مصطفى مجاهدي
مدير بحث يف علم اإلجتامع واألنرثوبولوجيا 

باحث دائم مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

الشباب يف الجزائر: الشغل، التكوين والرتفيه

تحت إرشاف مصطفى مجاهدي

امللخص 

الشغل،  الجزائر:  يف  »الشباب  كتاب:  يأيت 
ليسهم  ميداين«  تحقيق  تقرير  والرتفيه،  التكوين 
ال  الجزائر.  يف  الشبانية   املسألة  حول  النقاش  يف 
األحداث  مختلف  يف  املميز  الشباين  الحضور  يزال 
متتاز  التي  الفئة  هذه  أهمية  مدى  يؤكد  الوطنية 
بثقلها الدميغرايف ومبا تحمله من آمال وهي مقبلة 
عىل سوق العمل، عىل الزواج وعىل تحقيق أحالم 
تضمن لها »الندماج«. تراكم لديها باملقابل إحساس 
خالل  من  العام  الفضاء  يف  ليظهر  عاد  بالتهميش 
الشعارات واألغاين و مختلف الرسومات ذات الصلة والتي تعرب من خاللها وبوسائل 
عرصها عن تصوراتها وآمالها. تكشف املشاركة الواسعة للشباب ومضمون الشعارات 
يف الوقت نفسه عن التعرث يف استيعاب اإلشكاليات املرتاكمة واملنضوية تحت عنوان 
رئيس: »املسألة الشبابية يف الجزائر«. تراكمت نتائج الدراسات التي تزايدت بشكل 
ملفت منذ ما ينيف عن عرشين سنة. تشعبت األبحاث يف موضوع الشباب منها من 
تناولت أسباب  الخدماتية، وأخرى  الرتفيه واملطالب  بالبطالة والتكوين و  اهتمت 
عزوف هذه الفئة عن املشاركة السياسية والجمعوية وارتقى من ثم الطرح ليسلط 
الضوء عىل تلك العالقة الهشة التي باتت تربط الشباب مبؤسسات الدولة والذي 

يضعنا يف صلب موضوع » املواطنة«. 
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يسعى الكتاب إىل طرح راهنية موضوع الشباب من خالل ثالثة محاور )الشغل 
 5077 مس  ميداين  تحقيق  معطيات  عىل  ذلك  يف  يعتمد  الرتفيه(.  و  التكوين  و 
شابا  من ذكور و اإلناث بواليتي وهران وغرداية.  يسمح هذا التباين بني بيئتني 
محليتني بالوقوف عىل مدى تأثري السياقات التي ينتمي إليها الشباب عىل العالقة 
ومواقف  تصورات  استشفاف  من  أيضا  ذلك  بالرتفيه. ميكن  و  وبالتكوين  بالشغل 
هؤالء الشباب تجاه السياسات العمومية التي تجسد محليا الربامج التي تستهدف 

هذه الفئة يف املجاالت الثالث املذكورة. 
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تقديم

فوزية بوغنجور
أستاذة بحث يف اللغة العربية وآدابها  

باحثة دامئة مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

العدد املتنوع )عدد 89(
تنسيق فوزية بوغنجور وفؤاد نوار

امللخص 

عددا  إنسانيات  مجلّة  من  العدد  هذا  يقرتح 
تكرميية  شهادة  إىل  باإلضافة  البحثية،  األوراق  من 
للروائية الجزائرية الراحلة آسيا جبّار )2015/1936( 
يكتبها الّروايئ عامرة لخوص، حيث يرسد جوانب من 
لقائه معها يف إيطاليا، وتأثّره بها يف مساره اإلبداعي 
وتجربته الّروائية يف املنفى، ويطرح للّنقاش الّنقدي 

عّدة قضايا مرتبطة براهن األدب الجزائري.

مقاالت العدد تتضمن مساهامت بحثية متنّوعة، 
يستعرض عدد منها نتائج تحقيقات ميدانية تنتمي 
إىل تخّصصات مختلفة يف العلوم االجتامعية. صادق بن قادة وضمن سياق اهتامماته 
العلمية املتواصلة بـــ » الجمعية العلمية للجغرافيا وعلم اآلثار ملقاطعة وهران « 
-التي تأّسست سنة 1878- يستند عىل معطيات تحقيق أرشيفــــــي بهدف تحليل 
يف  الجمعيّة  لهذه  العمرانيّة  واملخطّطات  الجغرافيّة  والخرائط  الوثائقي  الرّصيد 
دعايتها للفكرة الكولونياليّة. فيام يقرتح حسني طاوطاو عرضا مونوغرافيا وتاريخيا 
قسنطينة،  يف  عرش  الثّامن  القرن  نهاية  تأّسست  التي  الطيبية  للزّاوية  ومعامريا 
حيث يستطلع ماضيها الّديني وامتداداته الصوفيّة القريبة من الطريقة الشاذليّة 
يف سياقها الحرضي، من جهته يحلّل فؤاد نّوار -وبناء عىل معطيات تحقيق ميداين 
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تّم إنجازه يف كراسك- مسألة تشغيل حاميل الّشهادات الجامعية بوهران من خالل 
مقاربة انتقائيّة سوق الّشغل التي متيّز سريورات إدماجهم املهني. وضمن البحث 
آثار  بوزيان  نادية  سليمة  تقيّم  بالجزائر،  للّنساء  القانونية  الوضعية  إشكاليات  يف 
املامرسات القضائية الخاّصة بقانون األرسة واألحوال الّشخصية، وتناقش اختالفات 
تطبيق املعيار القانوين عىل مستوى املحاكم أثناء معالجة قضايا النشوز والحضانة 

والطالق ،

العدد يتضمن حوارا مع السوسيولوجي اللبناين عدنان األمني يستعرض فيه قراءته 
لواقع العلوم االجتامعية يف العامل العريب، ويطرح جملة من املواضيع واإلشكاالت 
والتحديّات املعرفيّة املرتبطة بالبحث والتّدريس يف هذا الحقل بالجامعات العربية، 

ويناقش مسائل تقييم اإلنتاج العلمي ومؤّسساته.
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تقديم

صليحة سنويس
أستاذة بحث، الثقافة الشعبية واألنرثوبولوجيا

باحثة دامئة مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

الصحراء مجتمعات وثقافات
تنسيق صليحة سنويس

امللخص 

لكونها  مركزيا  موقعا  الصحراء  اعتربت  لطاملا 
كانت ومازالت منطقة عبور بني الشامل والجنوب، 
هذه  عىل  نركز  وحتى  لاللتقاء،  هامة  ومحطة 
األهمية ونؤكد عىل عمقها الحضاري والثقايف، ارتأينا 
أن نخص هذا العدد من دفاتر انسانيات مبجموعة 
عن  الصادرة  »بالصحراء«  املتعلقة  املساهامت  من 
وقد  والفرنسية،  العربية  باللغتني  إنسانيات  مجلة 
إىل  الفرنسية  باللغة  املكتوبة  املقاالت  ترجمة  تم 
أكرب ونقاش  بانفتاح  مّنا  إميانا  العربية، وهذا  اللغة 
بالصحراء وطرق  االهتامم  قضية  األكادميية حول  املنظومات  بني  أعمق  موضوعي 
مامرسات  من  هوامشها  يف  يرتبط  وما  بها  املتعلقة  باملوضوعات  املعريف  التعامل 

وسلوكات.

»الصحراء:  إنسانيات  دفاتر  من  العدد  هذا  يف  اخرتنا  األساس؛  هذا  وعىل   
الجهود  تلك  من  واحدة  تعد  التي  املواضيع  من  مجموعة  وثقافات«  مجتمعات 
التي يبذلها الباحثيني يف جميع املجاالت والتخصصات، ذلك ألنهم تيقنوا متاما أّن 
رموز  من  رمز  هي  واجتامعية  وأسطورية  اثنية  ترسبات  من  متلكه  وما   الصحراء 
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عمقها الحضاري والثقايف، هذا من جهة ومن جهة أخرى، تأكدوا أنها ال تثمن بأمثان 
مادية وإمنا مبقدار ما متلكه من خصوصيات ينفرد بها التاريخ االثنوغرايف والثقايف.  

والتغريات  التحوالت  موضوع  العدد  هذا  تناولها  التي  املوضوعات  أهّم  ومن 
وما  الحرضي،  إىل  الريفي  من  العبور  أو  التحرض  عملية  ظاهرة  منها  الجغرافية 
تطرحه من تساؤالت حول األشكال املختلفة التي يتخذها التحرض سواء تعلق األمر 
بأسلوب البناء أو النمط املعييش لسكان الصحراء، إىل جانب مسألة الفضاء املقدس 
يرتتب  وما  الصحراوية  االجتامعية  الفئات  بعض  عند  املجسدة  الرمزية  والسلطة 

عنهام من تحوالت وتغريات. 
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تقديم

محمد حريس-بغداد
مدير بحث يف الفلسفة واألنرثوبولوجيا

باحث دائم مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

العيش يف املدينة وإعادة التفكري فيها : آفاق جديدة
تنسيق سعيد بلقيدوم

امللخص 

يناقش هذا العدد املوضوعايت املزدوج من مجلة 
حول  املنجزة  الدراسات  بعض  مضامني  إنسانيات 
أّن  نفسه  الوقت  يف  يظهر  كام  الجزائرية،  املدينة 
الفعل الحرضي يعرف تحّوالت متسارعة تثبتها جّل 
الدراسات الحرضية الحديثة التي تستند إىل مقاربات 
مبتكرة توّجه التحليل نحو مواضيع وظواهر مل تنل 
كفايتها من البحث والدراية. وإذا كان موضوع بناء 
بشكل  وحارضا  مركزيا  تشّكلها  ومسارات  املدينة 
دائم يف الدراسات الحرضية، فإّن تحليل املامرسات 

الحرضية ودينامياتها من األسفل )التحت( قد عرف تجديدا يف التناول العلمي.

االستقالل  االستعامرية وغداة  الفرتة  نهاية  الريفي  البلد  الجزائر- هذا  شهدت 
)1962(- سريورة غري مكتملة للتمّدن أثرت عىل النمط املعييش لساكنة مدنها، إذ 
ارتفع تعدادهم يف الحوارض من 30٪ إىل أكرث من 70٪ خالل الفرتة املمتدة ما بني 
1966 و2020 يف وقت الذي تضاعف فيه عدد السكان االجاميل خالل الفرتة ذاتها 
أربع مرات ليصل اليوم إىل 43 مليون نسمة، توّسع الجانب الحرضي مبقدار عرش 

مرات لريتفع عدد ساكنة الحوارض من 3 ماليني إىل 30 مليون نسمة.
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لقد عرفت الجزائر، مع بداية سنوات األلفني، مرحلة جديدة يف تحّولها الحرضي، 
إذ تُعّد مدنها اليوم مزيجا بني منتوج السياسات العموميّة وبني التحرّض أو التمدين 
العشوايئ، وهو ما يجعلها تبدو وكأنّها مجموعات تضّم أنسجة متعّددة تشّكل كالً 
مجزأً وغري منظّم. ميكن القول أّن املدن الجزائرية، ومن وجهة نظر إمبرييقية، تشّكل 
يف تفرّدها وعمقها التاريخيني، نسيجا مرتاكبا مشّكال من املدينة »ما قبل الكولونيالية« 
)القصبة، املدينة القدمية أو القرص(، و«املدينة الكولونيالية« ومخطّطها الثامين و/أو 
تجزئتها الصغرية واملركّزة، و«مدينة البناء الذايت« أو »التمّدين الشعبي« و«املدينة 
املخطّط لها« والتي تعّد منتوجا لربامج التهيئة الحرضية، واملناطق الجديدة لإلسكان 
الحرضي واملجمّعات السكنية الجامعية الكربى والتجزئات السكنية الفردية، يضاف 
السكنيّة  للتجّمعات  أشكال جديدة  من  األخرية  السنوات  ما شهدته  ذلك  كّل  إىل 
الرتقوية الخاصة، والتي تّم إنشاؤها غالبا ما بني فجوات أنسجة عمرانية موجودة/ 
أو يف الضواحي الجديدة، وهنا تعيد املدن تشكيل ذاتها من خالل االستمرارية يف 

التطّور.

ترثي مقاالت هذا العدد تخّصصات معرفية متعّددة )علم االجتامع، علم االجتامع 
اللساين، التخطيط الحرضي، الهندسة املعامرية، الجغرافيا( جوانبا ذات صلة بالفعل 
الحرضي، تّم طرحها وفق مقاربات تتناول بالتحليل ثالثة محاور كربى هي : حدود 
التخطيط الحرضي املؤسسايت )أّوال(؛ املدينة وأغوارها )ثانيا(؛ واالحتجاج والحركات 

الجامعيّة و«مدينة األسفل« و«املدينة من األسفل«)ثالثا(.
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تقديم 

فوزية بوغنجور
أستاذة بحث يف اللغة العربية وآدابها

باحثة دامئة مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

النص الروايئ: فضاء وهوية
تنسيق عائشة بن عامر

امللخص

مجلة  من  العدد  هذا  يف  املتضمنة  اإلسهامات 
أعداد  لستة  امتداد  ميثل  عدد  وهو  إنسانيات، 
تيامتية سابقة :املغرب : ثقافة، غريية )1999(، لغات 
 – األدب  املخيال  والخطاب)2002(،  اللغة  ومجتمع، 
األنرثوبولوجيا )2003(، االمتزاجات املغاربية)2006(، 
 )2009( املغاريب  الفضاء  يف  والديني  األديب  الخطاب 

وألسنة ومامرسات خطابية )2009(.
يف  معانيه  كل  يكتيس  االجتامعي  فالفضاء 
املتاهة  عن  »مينوتور«  أساطري  ميموين  رشيد  رواية 
والحوريات يف »تومبيزا« لرشيد ميموين، ويتواجد يف قلب تحليل سعاد آيت دحامن. 
القراءة ويسجل اشكالية  الفضاء االسرتاتيجي، أول مؤرش يشجع عىل  فالعنوان، ذلك 

الفضاء يف العمل.والفضاء هنا هو فضاء جغرايف، ولكنه أيضا رمزي ومجازي.
هذه املقاربة الجديدة للفضاء –الزمن يف روايةليل األصول لنورالدين سعدي هي 
موضوع اسهام مريم بن قلفاط فهي تبني من خالل معاينة تأثري الزمن عىل الهوية 
كيف أن الزمن يصف هوية ما ذات حدود واهية، و كيف أن زمن الكتابة هو ذاته 
زمن ذاكرة األصول، املوروث والتوارث، فالباحثة ترى أن نورالدين سعدي »يختار زمن 

حيك يتناسق مع فضاء روايته«.
عام  بشكل  املغاريب  األدب  يف  متداولة  تيمة  الهوية  تشكل  الفضاء،  مع  باملوازاة 
منطلق  من  الهوية  كانت  إذا  ما  حول  نتساءل  أن  وميكننا  خاص  بشكل  والجزائر 
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إشكالية  تتواجد  حيث  الروائية،  األعامل  يف  مفروضا  موضوعا  املتعدد   مفهومها 
سنوات  منذ  األديب  اإلنتاج  قلب  يف  الجزائرية  أو  املغاربية  الرؤية  يف  واآلخر  الذات 

الخمسينات.
الزهراء  فاطمة  الّنهارتركز  عىل  الليل  فضل  خرضا  ياسمينة  لرواية  دراستها  ففي 
بوشاقور عىل األبعاد الفضاء-الزمن والهوية. فسواء أتعلق األمر بالفضاء الجغرايف أو 
الثقايف، فإن الفضاء الكتايب موجه نحو تأويالت أو قراءات تسمح بتناقل قول فضايئ 
متعددة  هوية  وعىل  تثاقف  عىل  الهجني  الكتايب  الفضاء  هذا  يشهد  الهوية.  يحدد 
ومطالب بها. فكل فضاء يختاره املؤلف ينم عن سيميائية تساهم يف بناء هوية البطل، 
هوية تشكلت تدريجيا مع مرور الزمن. فمن خالل الفضاءات املستحرضة، واملستوحاة 

من العامل الواقعي، ينتج ياسمينة خرضا فضاءه النيص الخاص به.
تبني القراءة النقدية التي يتناول من خاللها بدر الدين لوصيف رواية نينا بوراوي 
كتابة الجسد والذاكرة أو النمط، بحثًا حقيقيًا عن الذات من خالل سؤال ملّح حول 
منوذجا  يشكل  الروائية  عند  الجسد  أن  فيبدو  والذاكرة.  الجسد  الهوية،  مع  العالقة 

ايبستيمولوجيا للكتابة ولكنه أيضا جسدية باملعنى الفينومينولوجي للمصطلح.
تقع الهوية اللغوية والثقافية املعرب عنها يف روايةاملمنوعة، ملليكة مقدم يف قلب 
تحليل نادية سليامن. فاملسألة الهويائية هي مسألة جوهرية يف اإلنتاج األديب ملليكة 
أيضا  ولكن  أصولها،  مساءلة  فيه  ميكن  مخترب  هي  للكاتبة  بالنسبة  والكتابة  مقدم، 

مصريها.
باملوازاة مع إسهامات هذا العدد، تطلق مجلة إنسانيات حيزا مخصصا للحوارات 

مع كتاب وباحثني متيزوا من خالل مساراتهم وإنتاجاتهم الفكرية و العلمية.
يتعلق  ملياين،  حاج  به  قام  جمعي،  القادر  عبد  مع  حوار  ألول  بالنسبة  وعليه، 
األمر مبسار الكاتب واملكانة التي يوليها ملسقط رأسه، مدينة وهران يف أعامله األدبية 
فوهران  النقاش.  قلب  يف  املكان  تضع  إشكالية  الفضاء  وترتجم  كتابات جمعي  ففي 
مدينة ال ميكن ألي كاتب أن ال يكرتث لها.«أنا أحملها يف ذايت«، يقول جمعي فالكاتب 

يغرتقمنذاكرتهاو من مخيالها ليعرب عن ارتباطه بوهران، منبع الوحي األديب.
سمح هذا العدد من مجلة إنسانيات من مقاربة العالقات البينية بني الديناميات 
االستفهام  أن  املالحظ  ومن  وحوار  اسهامات  من خالل خمسة  والهوياتية،  الفضائية 
اإلبداعي للفضاء هو استفهام دائم عند املؤلفني، شأنه شأن االستفهامالهويايت، فالسؤال 
الهويايت يطرح من خالل رؤية تاريخية ثقافية يف مختلف السياقات املدروسة، وهو ال 
يرتبط، ال بجنس الكاتب وال بلغة مّعينة للكتابة. تتمثل األسئلة التي تبقى مطروحة يف 
معرفة، ما إذا كان البحث الهويايت قد أصبح من خصوصيات الرواية الجزائرية املعارصة 
من جهة ومن جهة أخرى، إذا أصبح هذا البحث مركزيا بشكل خاص يف األدب الشعري 

)فوزية بن جليد(
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تقديم 

كريم وراس
بروفيسور يف علم اللسانيات

)CEMA( مدير مساعد مبركز الدراسات املغاربية بالجزائر
باحث مشارك مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية

الغرافيتيا يف شامل إفريقيا: أصوات الهامش
تنسيق كريم وراس

امللخص 

يهدف هذا العدد املزدوج من مجلة إنسانيات 
إىل استكشاف مامرسة الغرافيتيا، التي طاملا اعتربت 
الفضاءات  يف  متواضعة  أو   / و  بسيطة  خربشة 
العامة يف شامل إفريقيا. وعليه، ظلت هذه املامرسة 
العلمية  األدبيات  يف  هامشية  لغوية  السوسيو 
املرتبطة بهذه املنطقة الجغرافية. وإذا كانت مامرسة 
يف  متزايد  علمي  اهتامم  موضوع  تشكل  الغرافيتيا 
فضاءات أخرى، فإنها ال تزال محّل تعقيد وغموض 
يف السياق الشامل إفريقي، والدليل عىل ذلك أنه مل 
يتم التطرق إليها بوصفها موضوعا للبحث، بالرغم من اإلجراءات واالسرتاتيجيات 
التي تستحرضها واملضامني التي تجّندها يف الفضاء العمومي. وعليه، يطمح هذا 
العدد من مجلة إنسانيات إىل سّد جزء من هذه الفجوة، وذلك من خالل السعي 
إىل تناول هذه الظاهرة اللغوية التي تشكل أحد التعابري الفعالة للتغريات اللغوية 
والثقافية والسوسيومكانية يف شامل إفريقيا، مع تسليط الضوء أيضا عىل األبحاث 

املحليّة الناشئة يف هذا املجال.



32

2قد يبدو للوهلة األوىل أن دراسة هذا املوضوع عىل نطاق شامل إفريقيا هو 
والتحليلية،  املنهجية  املطبّات  بعض  عن  تتكّشف  أن  شأنها  من  طموحة  خطوة 
نظرا للغموض والتعقيد الذي يشوب هذه املامرسة االجتامعية اللغوية، من جهة، 
واملجتمعات التي توظفها كوسيلة تعبري يف الفضاء العام، من جهة أخرى .غري أن 
هذا الخيار يفرض نفسه، ال محالة، بالنظر إىل األهمية التي تكتسيها هذه األعامل 

اللغوية والتغيريات السوسيو- سياسية واللغوية والثقافية التي تنجر عنها.

إن هذا العدد املزدوج من مجلة إنسانيات يفتح آفاقا للتفكري العابر للتخصصات 
حول سامت ووظائف هذه الظاهرة اللغوية ومساءلة تأثرياتها الخطابية يف الفضاء 
العمومي الشامل إفريقي. كام أنها مناسبة ملعاينة مناهج و منطق تشكيل الصور 
التعبريية، وانتقاءها وتصنيفها وفك شفراتها. تبنّي املقاربات املنهجية املوظفة بشكل 
 دقيق من طرف مختلف املشاركني يف هذا العدد املوضوعايت رضورة تحديد هذه 
إستكشافية  بقراءات  التي تسمح  اإلجرائية  األدوات  املزيد من  واستحضار  األخرية 

للموضوع محل الدراسة والتحليل.

من هذا املنطلق، تطرق مختلف الباحثون إىل هذه املامرسة السوسيو لغوية، 
التي قلاّم تعرتف النقاشات العمومية وحتى األكادميية يف بعض األحيان بأهميتها، 
وبكونها موضوًعا سانحا للبحث والتنقيب. تدعو املناهج املقرتحة إىل تفكيك املعنى 
العام الذي يجعل من التعابري الجدارية تعابري هامشية، وموقعتها من جديد يف حيّز 
البحث العلمي من خالل مقاربتها بوصفها مامرسة اجتامعية معقدة يتم من خاللها 
الكشف عن عالقات القوة والديناميات العرقية والسوسيو لغوية الرضورية لفهم 

الحقل االجتامعي الشامل إفريقيي بشكل عام.






