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مدة المشروع 30 :سنوات
 .1الدوافع العلمية للموضوع أو لإلشكالية:
حؼذ دساست انُصٕص انقإٍََت راث انؼالقت بانخسٍٍش األَٕٔياسخٍكً فً انجضائش يٕضٕع بحث يٓى ،فًٓ حسًح نُا بفٓى
أبؼاد ٔحُاقضاث انسٍاساث انخً ًْ أصم ْزِ انُصٕص انقإٍََت ،يٍ جٓت ٔ ،حأثٍشاحٓا ػهى حطٕس حسًٍت األياكٍ
ٔاألشخاص يٍ جٓت ثاٍَت.
ٔحسخٓذف ْزِ انذساست فخشحٍٍ يًٓخٍٍ يٍ حاسٌخ انجضائشٔ ،انخً ححذداٌ يسخقبم انُظاو انخسًٕي انٕطًُ:
 -1فخشة االسخؼًاس انفشَسً أٌٍ ػًهج اإلداسة االسخؼًاسٌت ػهى حسًٍت األشخاص ٔاألياكٍ ٔفق بشادٌغى اجخًاػً -ثقافً
فشَسً.
 -2فخشة االسخقالل ،حٍث اْخًج فٍٓا انذٔنت انجضائشٌت بإػادة اسخشجاع ٌْٕخٓا انٕطٍُت.
ٔفً ْزا اإلطاس حى اَجاص َصٕص قإٍََت  ،يٍ يشاسٍىٔ ،أٔايش (يثم قإٌَ ٔاسًَ  ،1873أٔ انزي نّ ػالقت بانحانت
انًذٍَت ٔ 1882قإٌَ  1962حٕل حسًٍت األياكٍ).
ٔشٓذ انُظاو انخسًٕي فً انجضائش يشاحم يخخهفت حطٕسث خالل حاسٌخٓا (ٔسدٌت ٌشيش )2008،فانًٕجاث االسخؼًاسٌت
انًخؼاقبت ػهى انجضائش قهبج انُظاو انخسًٕي انٕطًُ يٍ خالل فشض قًٍٓا انحضاسٌت ٔقٕاػذ انخسًٍت فً كم يشة
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(ػًهٍاث يخؼاقبت نخسًٍت ٔإػادة حسًٍت األياكٍ ٔاألشخاص).
حخًثم يًٓت ْزا انًششٔع انبحثً فً دساست ،ححهٍم ٔحفسٍش جًٍغ انُصٕص انخششٌؼٍت انًُخجت نٓزا انغشض خالل انفخشحٍٍ
انسابقخٍٍٔ ،قذ ٔضؼُا ألَفسُا ْذف اإلجابت ػهى اإلشكانٍت انخانٍت:
ٔ -1فقا ألٌت سٍشٔسة حاسٌخٍت حى حجسٍذ انخسٍٍش األَٕياسخٍكً فً انجضائش؟
 -2كٍف ٔٔفق أي شكم حى سٍ ْزِ انُصٕص انقإٍََت انخً حكًج ٔالصانج ححكى انُظى انخسًٌٕت فً انجضائش خالل ْاحٍٍ
انفخشحٍٍ انخاسٌخٍخٍٍ؟
 -3يا ًْ سٍاقاث إَخاج ْزِ انُصٕص انقإٍََت؟
 -4ياًْ االفخشاضاث اإلٌذٌٕنٕجٍت ٔانسٍاسٍت انخً حسخُذ ػهٍٓا؟
 -5ياًْ آثاس ْزِ انُصٕص انقإٍََت ػهى انخسٍٍش األَٕياسخٍكً فً انجضائش؟
ْٔكزا سٕف ٌشكض ْزا انًششٔع حٕل ياٌهً:
 إحصاء شايم نٓزِ انُصٕص انقإٍََت راث انؼالقت باألَٕياسخٍكٔ ،بانخحذٌذ حسًٍت األياكٍ ٔاألشخاص خالل انفخشحٍٍانًزكٕسحٍٍ.
 انذساست انُقذٌت ٔانخفصٍهٍت نٓزِ انُصٕص يٍ أجم ححذٌذ االفخشاضاث انخً سادث فً صُؼٓا. حسهٍظ انضٕء ػهى حأثٍش ْزِ انُصٕص فً حسٍٍش أسًاء األشخاص ٔاألياكٍ فً انجضائش.ملخص اإلشكالية باللغة الفرنسية
 .2توزيع المهام (المحاور) على الباحثين:
محفوظ رسول

النصوص القانونية التي تهتم بأسماء األشخاص في فترة ما بعد االستقالل

ميهوبي نور الدين

النصوص القانونية التي تهتم بأسماء األماكن والمدن فترة االستعمار الفرنسي للجزائر

لعربي بن أعمارة

النصوص القانونية التي تهتم بأسماء األماكن بعد االستقالل

شاكر كهينة

النصوص القانونية التي تهتم بأسماء األشخاص فترة االستعمار الفرنسي للجزائر
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