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                        Textes de référence 
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complété. (Articles 43 à 47) 

2. Arrêté du 05 mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du conseil 

scientifique de la faculté. 

3. Arrêté n° 642 du 31 mars 2019 fixant la liste nominative des membres du 

conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues. 

4. Note de M. le Secrétaire Général n° 1500/SG/MESRS du 25 décembre 2019. 
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Domaines de délibération du conseil scientifique de faculté 

Conformément à l’article 45 du décret exécutif n° 03-279 du 23 Août 2003 

suscité, le conseil scientifique de faculté délibère sur:  

1. L’organisation de l’enseignement et son contenu,  

2. L’organisation des travaux de recherche, 

3. Les propositions de programmes de recherche,  

4. Les propositions de création ou de suppression de départements et/ou de 

filières et d’unités et de laboratoires de recherche,  

5. Les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières 

de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir, 

6. Les profils et les besoins en enseignants, 

 Il est, en outre, chargé :  

D’agréer les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de 

soutenance, 

7. De proposer les jurys d’habilitation universitaire, 

8. D’examiner les bilans d'activités pédagogiques et scientifiques de la faculté 

qui sont transmis par le doyen de la faculté au recteur de l’université, 

accompagnés des avis et recommandations du conseil. 

Il est saisi de toutes autres questions d'ordre pédagogique ou scientifique qui lui sont 

soumises par le doyen 

Le conseil scientifique de faculté exerce les prérogatives du conseil scientifique 

de l’unité de recherche prévu à l’article 16 du décret exécutif n°99-257 du 16 

novembre 1999, Fixant les modalités de création, d'organisation et de 

fonctionnement des unités de recherches. En cette qualité, il étudie et émet son avis 

en particulier en ce qui s’en suit :  

1. Les projets de recherches de l’unité et son programme d’activités, 

2. L’organisation des travaux scientifiques et technologiques, 

3. La création et suppression des équipes de recherche. 
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1. Liste des présents aux travaux du conseil scientifique de la faculté 

Membres du conseil scientifique de la faculté11 

Emargement Qualité Nom et prénom N° 

 Président Arezki     Abdenour  1 

 Doyen Bektache Mourad  2 

 Vice doyenne chargée de la post- graduation et de 

la recherche  
Kaci Fadhila 3 

 Vice doyenne chargée des études et des questions 

liées aux étudiants 
Haouchi Aida 4 

 Chef de département de langue et littérature 

françaises 
Bennacer Mahmoud 5 

 Chef de département de langue et littérature 

anglaises 
Meziani Mourad 6 

 Président du comité scientifique du département de 

langue et littérature françaises 
Lanseur  Soufiane 7 

 Chef de département de langue et culture amazighes Hamek  Brahim 8 

 Président du comité scientifique du département de 

langue et cultures amazighes 

Meksem  Zahir  

 
9 

 Présidente du comité scientifique du département 

de langue et littérature anglaises 
Maouche Salima 10 

 Représentant des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature anglaises 
Ahouari Nadia 11 

 Représentant des maitres assistants Yahia Cherif Rabia 12 

 Représentante des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature arabes 

Alik Elkaissa  

 
13 

 Responsable de la bibliothèque de la faculté Benmessaoud Abderrazak 14 

 Représentante des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature arabes 

Rili Nacera  

 
15 

 Chef de département de langue et littérature arabes Benali  Lounis 16 

 Représentant des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature anglaises 
Mehdi Rachid 17 

 Représentant des maitres assistants Idir  Azedine 18 

 

 

 
1Conformément à l’arrêté n° 642 du 31 mars 2019 fixant la liste nominative des membres du 

conseil scientifique de la faculté des lettres et des langues. 
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Membres du conseil scientifique absents  

Qualité Nom et prénom N° 

Représentante des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et culture amazighes  
Aoumer Fatsiha  1 

Présidente du comité scientifique du département de 

langue et littérature arabes 
Belkhamsa  Karima  2 

Représentant des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et littérature françaises 
Ammouden  Amar 3 

Directeur du  laboratoire LAILEMM 
Ammouden  Mhand  

 
4 

Représentant des enseignants  de rang magistral du 

département de langue et culture amazighes 
Adjaout Rachid   5 

 

I. Ordre du jour de la session 

1-Habilitation  à diriger  la recherche (HDR) : proposition de jurys de soutenance  

2- proposition de jurys de soutenance de doctorat (LMD) 

3-Validation des rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques 

4-Proposition de la tenue d un colloque international en ligne. 

5- Validation de la tenue du colloque national, département de langue et littérature arabes. 

6-Proposition de reconduction du responsable de spécialité  (LLA) 

II. Déroulement des travaux de la session 
Point N° 1 : Habilitation  à diriger  la recherche (HDR) 

Département de français 

Département de langue et littérature arabes 

Point N° 2 : Proposition de jurys de soutenance de doctorat (LMD) 

Point N° 3 : Validation des rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques  

Point N° 4 : Proposition de la tenue d un colloque international en ligne 

Point N° 5 : Département de langue et littérature françaises : Proposition de reconduction 

du responsable de spécialité  (LLA) 

III. Résolutions approuvées 
1-Habilitation  à diriger  la recherche (HDR) 

A-Département de langue et culture amazighes: 

Dossier d’habilitation (HDR) de monsieur Amaoui  Mahmoud (MCB) 

Le conseil scientifique agrée la désignation  des trois rapporteurs, membres du jury de 

l’habilitation  

-Adjaout  Rachid (MCA), département de langue et culture amazighes, université de Bejaia 

-Berkai Addelaziz MCA), département de langue et culture amazighes, université de Bejaia 

-Djellaoui Mohamed, Professeur, université de Bouira 

B. Département de langue et littérature arabes. 

1-Jury de soutenance d’habilitation (HDR) de madame Souilah Wahiba  

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition du jury de soutenance (HDR): 
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Le jury se compose comme suit : 

  Dr Benali  Lounis  (MCA), Université  Bejaia 

  Dr Boussouf  Djedjiga (MCA), Université  Bejaia 

  Dr Dahmoune  Kahina (MCA), Université  de Bouira 

 2-Dossier de demande d’habilitation (HDR) de monsieur HAMZA Said, département de langue et 

littérature arabes   

L’article présenté hors thèse (postérieur à la soutenance de doctorat)  est en lien direct avec le 

travail de thèse. 

Article intitulé :  عربي بن الدين لمحي المكية الفتوحات دراسة  للتناص الحجاجي البعد  

C. Département de langue et littérature françaises 

Habilitation universitaire : 

         1-Benbelaid Lydia (MCB) 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la désignation des experts suivants : 

 Sadi Nabil, Professeur, université de  Bejaia  

 Lanseur  Soufiane, Professeur, université de  Bejaia 

  Rahal  Safia, Professeur, université Alger 2 

          2-Ait Moula  Zakia (MCB) 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la désignation des experts suivants : 

 Ammouden Mhand, Professeur, université de  Bejaia  

 Menguelat Hakim, Professeur, université de  Blida 2 

  Lalileche Nadir, (MCA), université de  Bejaia 

          3-Touati  Radia(MCB) 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la désignation des experts suivants : 

 Ammouden Mhand, Professeur, université de  Bejaia  

 Menguelat Hakim, Professeur, université de  Blida 2 

  Choubane Fatima Zohra, (MCA), université de  Bejaia 

        4- Sidane Zahir (MCB) 

Le conseil scientifique donne un avis favorable à la désignation des experts suivants : 

 Slahdji Dalil, (MCA), université de  Bejaia 

 Fatmi Sabrina, Professeur, université Alger 2 

  Belhocine Mounya, (MCA), université de  Bejaia 

Résolution 2 : Proposition de jurys de soutenance de doctorat (LMD) 

 Département d’anglais 

1-Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat (LMD) de : 

Mme. Oulefki  Djohra sous la direction du Pr. Belabdelouahab Linda, Université de M’Sila. 

Intitulé de thèse : « Women’s Identities and bodies in Postcolonial Literature : A Comparative 

Study between  Assia  Djebbar’s Femmes d’Alger dans leur Appartement and Ombre Sultane and 

Margaret Atwood’s Surfacing and The Handmaid’s Tale. » 

Le jury se compose : 

Président:      Pr.. MAOUCHE Salima , Université de Bejaia 

Rapporteur:   Pr.  BELABDELOUAHAB Linda, Université de M’Sila. 

Examinateur : Dr. MEHDI Rachid (MCA), Université de Bejaia 

Examinateur : Dr. KACI Fadhila (MCA), Université de Bejaia 

Examinateur : Dr. BOUBAAYA Nacera (MCA), Université de Sétif  2 
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2-Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat (LMD) de : 

ZEGHOUANI Sonia née NACER sous la direction de Dr. MAOUCHE Salima née KETFI, 

(MCA) Université  de Bejaia. 

Intitulé de thèse : « English for Tourism in the Algerian Higher Education Institutions’ 

Syllabuses: Current Trends and Future Prospects.The case of First Year Master studends of 

Tourism and Hospitality Marketing, University of Jijel” 

Le jury se compose : 

Président:       Dr. MEHDI Rachid (MCA), Université de Bejaia 

Rapporteur :   Pr. MAOUCHE Salima (MCA), Université de Bejaia  

Examinateur : Dr. KACI Fadhila (MCA), Université de Bejaia  

Examinateur : Dr. HAMMOUDI  Abdelhak (MCA), ENS El Eulma, Sétif 

Examinateur : Dr. BAGHDADI  Assia (MCA), Université de M’Sila 

3-Le conseil scientifique agrée la constitution du jury de soutenance de doctorat (LMD) de : 

Melle. BOUKHENAF Soraya sous la direction de Dr. MAOUCHE Salima née KETFI, (MCA) 

Université  de Bejaia. 

Intitulé de thèse : « Specific Writing Needs-Based Analysis: 

Case of Master’s Level Abstract Writing at Cash and Banking Economic, International Economy, 

and International Money and Finance specialties, Department of Sciences of Economics, 

University of Jijel 

Le jury se compose : 

Président:       Pr. AHOUARI Nadia (MCA), Université de Bejaia 

 Rapporteur :   Pr. MAOUCHE Salima (MCA), Université de Bejaia  

Examinateur : Dr. KACI Fadhila (MCA), Université de Bejaia  

Examinateur : Pr. NEDJAI Mohamed Salah (Pr), Université Batna 2 

Examinateur : Dr. GUERZA Radia (MCA), Université Batna 2 

Résolution  3 : Validation des rapports d’expertise de polycopiés pédagogiques  

  Département de langue et littérature arabes 

Le conseil scientifique prend acte des rapports d’expertise du polycopié pédagogique  de Dr 

HAMGA Hakima (MCB): 

Intitulé :    لسانيات النص "الخاصة بطلبة السنة الثالثة ليسانس  لسانيات" 

Les experts : 

  Pr. HAOUCHI Aida, Université de  Bejaia 

  Dr. HENICHE Said  (MCA), Université de Bejaia 

Résolution  4 : Proposition de la tenue d un colloque international en ligne 

Département de langue et littérature arabes 

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la tenue d’un colloque en ligne, les 01 et 02 

décembre 2021. 

Intitulé :   المدارسة والممارسة اإلثنيات اللغوية وراهن اللغة العربية بين  

            Président du colloque : Dr. Kheniche Said (MCA). 
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Ci-joint l’argumentaire : 
 

الغالب والمغلوب أركان  إلى خلق بؤر صراع جغرافي اجتمعتفيها بين  القديمة منها والحديثة  أفضتالحمالت االستعمارية 

توسل   حيث  ُكلها،  والمقاومة  واألدبية الصراع  المادية  الثروات  على  نفوذه  بسط  قصد  المتاحة  الوسائل  بكل  الغالب  فيها 

للمجتمعاتالمغلوبة، ولعل أخطر تلك الوسائل هي تلك التي نزع بها الُمستعمر نحو خلق واقٍعلغوي جديٍد، من خالل افتعال نماذج 

البلدان المحلية، ثقافة  الثقافات المحلية واستبعاد   أداء لغوي جديدة بطرائق ذكية ُمستغالً رصيد  من قبيل دعم عنصر ضعيف في 

األسس والقواعد لذات الثقافات في مجتمعاتها لما تشكله تلك األسس من قوة وخطر عليهوصفهكيانادخيال، وهو بصنيعه ذلك كان 

ه من بين الوسائل التيال تختلف كما أن .واعيابوجوب تفكيكأواصر العناصر الثقافيةالنَّاِظمةالتي تعضد لُحمة المجتمعات المستهدفة

 . كثيرة عن األولى تغليب ثقافاتأقاليمُمعينةوتمكينها من الظهور على حساب الثقافة السائدة

حقيق أن نشير إلى أن تلك السياسة االستعمارية لم تقتصر على بلٍد واحٍد أو على ثقافٍة واحدةٍ فحسب، بل إّن نطاقها قد طال       

لها، وعلى وجه الضبط المستعمرات الفرنسية في افريقيا بما فيها الجزائر. حيث يقوم االستعمار الفرنسي دليالً  البُلدان المستعمرة كُ 

األقاليم  على  السيطرة  حين  نجاعة  اآلليات  أكثر  السياسات  تلك  تظل  إذ  االستعماري،  النموذج  هذا  على  ساطعًا  وبُرهانًا  قاطعًا 

 ار مفهوم االثنولوجيا الثقافية واللغوية العام .   االفريقية ذات الخصائص الثانية ضمن إط

الدينية واللغوية والثقافية التي تنماز  بها مجموعة بشرية عن       تُعنى بالخصائص  ال تعدّ قضية االثنيات بمفهومها العام، التي 

السياسيون وصناع   يستثمر  إذ  المختلفة،  المجاالت  في  العالمية  السياسات  خريطة  عليه  تقوم  رئيس  جزء  إنها  بل  قضية  أخرى، 

القارة االختالفات  األموال   القرار  رؤوس  وتوجيه  واالقتصادية  التجارية  صفقاتهم  عقد  قصد  مستوياتها  بمختلف  المجتمعات  في 

 واالستثمارات الكبيرة.  

سيكون الحديث عن االثنيات اللغوية في مقابل مفهوم الجماعة الثقافية إذ عددنا أن اللُّغة والثقافة ُمحركين أساسين للجماعات        

ا من أصولها القاعدية .  فال محيص من إنفاذ النَّظر في مفهوم االثنية الذي يتعذر فهمه فهما صحيحا بمعزل واألقليات ، بل إنّهم

عن استدعاء العناصر المجتمعية جميعها التي تربطه بالحضارة عموما. من قبيل العادات والتقاليد والموروث الثقافي حيث تعتبر  

 .  هذه العناصر عناصر تميز للمجتمعات االثنية

 إّن الهدف المنشود من  ُملتقانا العلمي هذا، هو توسيع مداخل النقاش في موضوع االثنيات اللغوية               

والثقافية في الجزائر والبلدان التي تعتمد اللغة العربية لغة وطنية ورسمية ودورها في إثراء الخزينة اللغوية وإغنائها من جانٍب،  

المنظومات  والنَّظر في تداعيات ذلك   اللغوية  ونجاعتها في  السياسات  العربية تعليما وأداء اجتماعيا في اطار نتائج  اللغة  على  

 التعليمية. 

 بناء على ماتقدم، فإّن مدار إشكالية الملتقى المحورية على التساؤل اآلتي:     

ال تعليم  في  تأثيرها  مدى  وما  الجزائر  في  واللغوية  الثقافية  االثنيات  طبيعة  في  ما  المنتهجة  اللغوية  السياسة  إطار  ضمن  عربية 

 الجزائر  في العقدين األخيرين؟

 أهداف الملتقى: 

 ضبط المكونات التصّورية لمفهوم االثنية الثقافية واللغوية وتحديدها بغية ترسيخها في الوسط األكاديمي.•

 بيان فعاليتها على الحركة اللغوية في الجزائر والبلدان العربية .•

 إبراز محاسن االثنيات ومثالبها في تعليم اللغات وتعليم اللغة العربية.•

ة والدليل العلمي حول واقع االثنيات في الجزائر ونبذ األطروحات غير  • فتح نقاش علمي أكاديمي يتحرى الحجَّ

 المستندة على معطيات العلم والتحليل المعرفي الرصين.  

التي  • السياسية   الدوائر  من  النقاش  في  نقل  الرأي  صوت  إلى  يركن  الذي  الديماغوجي  التدافع  عليها  يغلب 

 الشارع إلى المنابر العلمية  ذات الطرح المعرفي الذي يروم استجالء للحقيقة.

 

2-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la demande de recours sur la tenue d’un 

colloque international en ligne qui aura lieu désormais les 14, 15 et 16 mars 2022. Le dernier délai 

pour la réception des propositions de communication : 30/12/2021 

 Présidente du colloque :  Dr. Idris Samia 

Intitulé du colloque : والتأريخ: قراءة في أنساق التمثيل" "كتابة الراهن بين التخييل   

Ci-joint : L’argumentaire  

 

ما لبث مصطلح "الراهن" يأخذ مكانة أكثر فأكثر اتساعا في عالمنا المعاصر، حيث يتم تداوله في مجاالت عدة، ويزداد 

اإلعالم واالتصال، وتكنولوجيا المعلوماتية،  رسوخه في حياتنا اليومية بالنظر إلى انخراطنا في تدفق األحداث التي تنقلها  وسائل  

وضعية  أنتجته  وفريدا،  نوعيّا  مفهوما  هذا  زمننا  في  للمعاصرة  ومنحت  المعاصر،  العالم  مناحي  كل  األخيرة  هذه  اكتسحت  فقد 

سع نطاق، إذ  التزامن المستمّرة مع مجريات الواقع، واضمحالل الفاصل الزمني بين وقوع األحداث واألخبار التي تنقلها على أو
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صرنا نتابع كل التفاصيل "على المباشر". مع ذلك، يبقى مصطلح "الراهن" صعب التحديد، منفلت الداللة، وقليل الحظ من ناحية 

التنظير المعرفي، وتغلب على استعماالته تقديرات غير مضبوطة، ومرهونة بتعدد سياقات االستعمال نفسها، مما يطرح إشكالية 

 في تعريفه وضبطه.

على الصعيد الفلسفي، يعتبر كارل ماركس من أول الفالسفة الذين أسهموا في ترسيخ "الراهنية" في الفكر الفلسفي، فقد  

وكانت تحاليله تنصب على الراهن االقتصادي، وقد    New York Tribuneعمل ماركس مساعدا في صحيفة نيويورك تريبون  

الت على  القدرة  أنها  مفاده  للراهنية  مفهوما  الحاضر،  طور  تساؤالت  على  اإلجابة  فلسفته  أهداف  لقد جعل من  الحاضر.  في  فكير 

وربط قيمة الفلسفة براهنيتها، أي بقدرتها على التفكير في الحاضر. على أن ميشال فوكو، يجعل من كانط، أول فيلسوف واجه بين 

سؤال: ما التنوير؟"، » ينبِّهنا فوكو، في محاضرة   الفلسفة وزمنيتها، وساءل راهنية الفكر الفلسفي في محاولته لتحديد "جوابا عن

، محاوالً قراءة أو باألحرى إعادة قراءة النص الكانطي المعني بالتنوير و تأويله Collège de Franceألقاها بكوليج دو فرانس  

التفكير مجال  في  التساؤل  و  السؤال  من  جديد  نموذج  أمام  أنّنا  كون  إلى  المعاصرة،  الفلسفة  ضوء  سؤال:    على  هو  الفلسفّي 

»الحاضر الراهن: ماذا يجري راهناً؟ وما هو هذا الراهن الذي نحياه اآلن والذي يحدد طبيعة اللحظة التي أكتب فيها وفكر بها؟«.  

األشكال   الفلسفة وألول مرة بصياغة  تقوم  التنوير،  الكانطي عن  النص  من  انطالقاً  أنه  لي  فوكو: »يبدو  المضمار كتب  في هذا 

لقة براهنيّتها كبناء عقلي، تسائِل تلك الراهنية بوصفها حدثاً ينبغي تحديد دالالته وقيمته وتميزه الفلسفي من جهة، وبوصفها  المتع

 تأسيساً للقول الفلسفي وأهم مبرراته من جهة أخرى«. 

التنوير، وينتهي بتأسيس ما يصطلح عليه   بـ"أنطولوجيا يعود فوكو ليطرح نفس السؤال الذي طرحه كانط حول ماهية 

الحاضر"، إذ يقوم بمراجعة شاملة لتعريف الفلسفة ووظيفتها ليتساءل تحديدا عن معنى التفلسف اليوم. يؤكد فوكو أن المطلوب من  

الفلسفة لم يعد الخوض في الكليات، »ذلك أن ادعاء الكلية قد تالشى اليوم كي تصبح الفلسفة منشدّة أكثر إلى "الحدث". » أنا لست 

ا بالمعنى التقليدي للعبارة، وقد ال أكون فيلسوفا بالمّرة، أو على األقل فيلسوفا جيدا، وعلة ذلك أنني ال أنشغل باألبدي وما ال  فيلسوف

يطرأ عليه التغير وما يظل هو هو خلف تبدل المظاهر، إنني أنشغل بالحدث«، ويقتضي التفكير في الحدث انشغاال بالراهن وطرح  

أننا إزاء أسئلة حول "الحاضر"  أسئلة من قبيل »"ما ا  لذي يحدث اآلن؟" وما هو هذا "اآلن" الذي نوجد بداخله«، وهو ما يعني 

وحول شكل وجودنا اليوم. إنها أسئلة "أنطولوجية" بما أنها أسئلة حول الوجود، ولكن ليس الوجود المطلق وإنما الوجود التاريخي 

 للبشر الذين هم "نحن"«. 

مركزية في الفكر المعاصر، وقد أسهمت عدة عوامل في منحه هذه المكانة، ومن أبرزها وسائل   يتبوأ الحدث مكانة    

مشروعات  نفسه  الوقت  في  لكنها  ووسيط،  وتقنية  وأداة  وسيلة  شيء  كل  وقبل  أوال  هي،  االتصال  »وسائل  واالتصال،  اإلعالم 

الراهنية،   بمصطلح  المعنيين  أول  هم  الصحفيين  ولعل    ، تعبير«  لمهنتهم، وأشكال  الخام  المادة  تمثل  العملية، كونها  الناحية  من 

 وألنهم يتعاطون معها يوميا من خالل متابعتهم ونقلهم لألحداث والمعلومات واألخبار.  

الراهن وتشكله من خالل عملية  إطار  في  التي تحدد ما يدخل  المسموعة والمرئية، هي  المكتوبة،  إن وسائل اإلعالم، 

ألحداث التي تقع، ففي ظل استحالة نقل كل ما يحدث ضمن فترة معينة مهما كانت قصيرة، يعمد الصحفيون انتقاء لمجموعة من ا

 إلى اختيار أحداث معينة واقتطاعها من  للجمهور على أنها تشكل الراهن.  

ها البشرية  أفرزت الطفرة اإلعالمية الحاصلة اليوم بفضل تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وضعية فريدة، لم تعرف

في مراحل سابقة، وضعية تتلخص في إمكانية متابعة ما يحدث وهو يحدث، حيث تمحي المسافة الزمنية بين وقوع الحدث وعلمنا 

به، وقد نتج عن هذه الوضعية انعكاسات كثيرة على أصعدة عدّة، من بينها تغير عالقة اإلنسان المعاصر مع الزمن، وقد كانت هذه  

تأمل موضع  هارطوغ    العالقة  فرانسوا  المفكر  طّور  عليها  وبناء  الفالسفة،  قبل  من  متجدد   François HARTOGوتفكير 

أطروحته الشهيرة عن "الحاضرانية" باعتبارها نظاما زمنيا جديدا. لقد تحولت وسائل اإلعالم واالتصال في عصرنا هذا من ناقلة  

ث عن طريق تشويهها أو قلبها بل وخلقها أحيانا. »نحن نشاهد الحدث  للحدث إلى صانعة له، بالنظر إلى قدرتها على توجيه األحدا

التي  بالطريقة  يكون  ما  أشبه  في جوهره  فاألمر  المجتمع،  يريده  ما  اإلعالم، وبحسب  خلفية وسائل  بحسب  مختلفة،  بطرٍق  يمّر 

 مصطلح "صناعة التاريخ".  Michel de Certeauتناول بها ميشال دو سيرتو 

ا الصعيد  على  بالجمع،  أما  والذاكرات  بالذاكرة  االهتمام  وبدأ  نفسه،  التاريخ  مفهوم  في  نوعية  نقلة  حدثت  فقد  لتاريخي 

التاريخ وتوسيعه ليشمل   التاريخ بمعناه المعروف، وإعادة تعريف كتابة  يتزايد يوما بعد يوم، وظهر تيار جديد يعيد مساءلة علم 

الحاضر"  الزمن  "تاريخ  كتابة  تيار  وقد  الراهن. حيث ظهر  الحياة.  قيد  على  فاعلوه وشهوده  يزال  الذي ال  التاريخ  يعني  ، وهو 

تغيرت كذلك هوية كاتب التاريخ، من المؤرخ إلى الصحفي، والشاهد، والضحية، والمؤسسة القضائية التي يُطلب منها أن تبث في  

 قضايا ومسؤوليات تتعلق بالماضي.

فسنج الراهن"،  الزمن  "تاريخ  إلى مصطلح  لكي وبالعودة  المؤرخ   على  االجتماعي  الطلب  زيادة  نتيجة  جاء  قد  أنه  د 

يصعب   بحيث  وتدفقها  الخبر"،  "دمقرطة  جراء  الناس  عامة  أذهان  اكتسحت  التي  البلبلة  وحالة  اللبس  توضيح  في  دورا  يؤدي 
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ئل في وسائل االتصال تحوالت التحرر من سطوتها والتمييز بين غثها وسمينها. »لقد شهد العالم مع الطفرة اإلعالمية والتقدم الها

مهمة تمّخض عنها تحّول في المفهوم التقليدي لمهنة المؤرخ لمصلحة المفهوم المعاصر للتاريخ. فالمؤرخ مطالب اليوم، أكثر من 

المجتمعات   اهتمام  وبسبب  الخبر،  مصادر  وتنوع  الحوادث  وثيرة  تسارع  بحكم  الحاضر،  الزمن  تاريخ  بكتابة  وقت مضى،  أي 

 ة بالراهن؛ فمؤرخ اليوم هو من يستثمر تجربته ومشاركته في الحوادث والوقائع التي يؤرخ لها وهي تقع«. المعاصر

يزودنا "الراهن" بوصفه معطى دالليا بصورة عن الواقع المرتبط بفعالية زمنية هي الحاضر، لكن الراهن ال يغطي كل 

لك سلطة التمثيل هو من يمتلك السلطة. لذلك يصبح تمثيل الواقع  مجريات الحاضر، بل ينتقي منها لصياغة تمثيل معين، ومن يمت

في راهنيته مناط صراع بين مختلف الفاعلين االجتماعيين، »فهو يتأسس ضمن صراع القوى االجتماعية والفئات المختلفة على 

ي والدعاية السياسية، وما يكون في  احتكار قراءة للواقع تجعلها في مستوى )الحقيقة( أي ما يكون موّجها للبّث والترويج اإلعالم

 أساس تبرير سيطرة السلطة«

الواقع،  لتمثيل  المطلق  فهو بحكم تطلعه  الصراع بطريقتين؛  في هذا  الروائي خصوصا  األدب عموما، واألدب  يتورط 

لكنه   بـ"الراهن"،  يوصف  عما  ما  يعكس صورة  أنه  أي  فيه،  المتصارعة  التمثيالت  تمثيال عن جملة  بدوره  بدوره  ينتج  ينخرط 

كطرف في الصراع، حين يكشف عن نسبية "الراهن" ويقوم بترهين الصراع حوله، وبدوره ينتج خطابا يكون بمثابة تمثيل مضاد 

 للراهن من خالل المحتوى النقدي الذي يتمفصل في الشكل الروائي.

زمني ذا  الحضور  على  إحالة  بوصفه  "الراهن"  أن  على مالحظة  نقف  سبق،  ما  على  الهشاشة،  بناء  وبالغة  مراوغة  ة 

فالحاضر يقف بين ماضي يعاد ابتكاره وتعاد صياغته باستمرار عن طريق قراءات جديدة له ضمن أفق الحاضرانية، والمستقبل 

يظل عصيا على التنبؤ، فال تبقى إال حالة من الديمومة بدون معالم، يسعى الراهن للترسخ فيها عن طريق اجتراح هذه المعالم من 

لما  دفق   والتأطير  االقتطاع  أو  هذه  التحديد  عملية  أن  على  يوميا.  حياتنا  تجتاح  التي  الصور  وزخم  المعلومات  وفيض  األحداث 

يكتسي صفة الراهنية مما ال يوصف بها ليس عملية بسيطة، حيث أنها تخضع لرهانات كبرى، خاصة في عصرنا، وتخضع إلى 

م دلباني: »فالواقع الراهن في نهاية األمر ليس معطى موضوعيا مباشرا، بقدر شبكة معقدة من عالقات القوى. يقول أحمد بوعال

ما هو خطاب منتج للواقع ذاته، وللحقيقة التي تبرر التسلط وتمنح المشروعية. وعليه فالراهن ال ينوجد إال بوصفه تشكيال معقدا 

ر في مرحلة تاريخية ما، ويخلع المعنى على األشياء من المعاني والدالالت ينبثق في صورة خطاب يؤسس لمعقولية المعيش والفك

 الصامتة وهذا ال يظهر إال ضمن صراع القوى المختلفة على احتكار المعنى النهائي لألشياء بما يضمن سلطة المشروعية«. 

األن    والكشف عن  عليه،  تعمل  التي  المختلفة  الخطابات  الراهن من خالل  كتابة  الملتقى حول  إشكالية  في  تتمحور  الكامنة  ساق 

تمثيالته المختلفة عبر مقاربات متعددة التخصصات، بتعدد هذه الخطابات وتباين طبيعتها بين خطابات تخييلية كالخطاب األدبي  

 والمسرحي والسينمائي، وخطابات توثيقية كالخطاب الفلسفي واإلعالمي والتاريخ والسوسيولوجي واألنثروبولوجي. 

 

 :أهداف الملتقى

يهدف هذا الملتقى إلى اإلسهام في إنارة الجوانب المتعلقة بإشكالية كتابة الراهن الناتج عن الدراسات النقدية الثقافية المعاصرة       

والمضمرات   بالمقوالت  ضاّجة  تمثيلية  أنساقا  بوصفها  تخييلية  غير  أو  كانت  تخييلية  الخطابات  أنواع  مختلف  مع  تتعامل  التي 

ع أهمية الموضوع في الرهان المعرفي الذي يطرحه المصطلح نفسه "كتابة الراهن"، بالنظر إلى حاجته للتأسيس  الثقافية، حيث تنب 

النظري والتطبيق العملي ضمن سجالت متعددة، إذ نطمح من خالل هذا الملتقى إلى استقطاب باحثين ذوي مرجعيات متعددة من 

 علوم االجتماعية بفروعها المختلفة، وذلك بغية: تخصصات النقد األدبي وعلوم اللغة واإلنسانيات وال

 ـ الوقوف على الثراء االبستيمولوجي والطابع اإلشكالي الذي يطرحه مفهوم الراهن في الخطابات المعاصرة.

 ـ لفت أنظار الباحثين إلى أهمية هذا المصطلح في إثراء الدراسات من مختلف التخصصات والحقول المعرفية.

اشتغال كتابة الراهن على أصعدة متعددة واستكشاف مداه اإلجرائي من خالل قراءات تروم الكشف عن أنساق التمثيل في ـ معاينة  

 الخطابات المعاصرة.

 إثراء الفكر األدبي حول تحديات الكتابة حول الراهن.  -

 محاور الملتقى: 

 اضر، اآلني...(التنظير لمصطلح الراهن والمفاهيم المصاحبة له )اليومي، الفوري، الح ❖

 الراهن في الخطاب الفكري والفلسفي المعاصر. ❖

 تجليات الراهن في البحث اللساني المعاصر. ❖

 كتابة الراهن في الخطاب الصحفي والميديا. ❖
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Résolution  5 : Proposition de nomination du responsable de spécialité  (LLA) 

Département de langue et littérature françaises  

1-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de nomination de monsieur 

Lalilèche Nadir (MCA) au poste de Responsable de l’équipe de spécialité : Linguistique et langues  

Appliquée 

 Département de langue et littérature anglaises 

2-Le conseil scientifique donne un avis favorable à la proposition de nomination de Mme. 

Imerzouken  Sonia comme responsable de spécialité Linguistique par intérim en remplacement de 

monsieur Outemzabet  Belkacem, démissionnaire. 

 

La séance est levée à 12h30 
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