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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 السادة الباحثني والقّراء.

حوليات جامعة من  7102اسع عشر لشهر جوان ع العدد الّتوْضد ِبَعْسَن

معرفّية متنّوعة  ٍرُطمثلما عّودناكم بانفتاحه على ُأ بني أيديكم قاملة للغات واآلداب

 ية اليت صارت ُتْعَرف بهانا هذه اخلصوصانتباَه َتَفبتنّوع جماالت البحث. وقد َل

 ؛ واملتمّثلة يف:جمّلتنا

 .احلرص على صدورها الّدوري الّنصف سنوي 

 .االختيار املنهجي املوضوعاتي 

 ةالتطّور الّنوعي يف املاّدة املعرفي. 

إّن هذا االنضباط املنهجي، واإلصرار امللحوظ من طرف الساهرين على 

 ،ء هذا املنرب مفتوحًا لنشر املعرفة وتلّقيهاشؤون اجملّلة إدارًة وحتريرًا من أجل إبقا

كّل ذلك يدفعنا إىل مؤازرة اهليئة املعنية  بني الباحثني. وتبادل التجارب العلمية

بالنشر العلمي، وتشجيعها لتبقى هذه الّدورية شكاًل من أشكال الّتواصل الّنوعي 

 مع الباحثني أينما كانوا.

ُنْبِل هذه الّرسالة اليت على  -لعدد ذا اوحنن نصّدُر هل –وحْيُسُن أن نؤّكد 

َأْنَفَع على اختالف مرجعياتها العلمية، لكونها  تضطلع بأدائها الّنخب اجلامعّية

 .غايته القصوى تكريم اإلنسان وتطويُره وَأْبقى، ومن حيث هي سلوٌك َتْنويرّي

ت للغا ( من حوليات جامعة قاملة91العدد )وبناًء عليه ُنْعلن عْن صدور 

 ، آملني يف أن حيّقق الغرض املطلوب.واآلداب

 .وّفقكْم اهلل وَكلَّل أعمالكم بالّنجاح

 رئيس اجلامعة                              

 األستاذ الدكتور صاحل العقون





 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 
سريها يف خطى حثيثة حيدوها  حوليات جامعة قاملة للغات واآلدابتواصل 

 واألدبية اللغويةرفد احلياة األمل يف معانقة سعة االنتشار وكثافة املقروئية، ل

أصيلة وإبداعات فكرية  أوراق حبثيةمن تنشره لكبري مبا اوطن الالفكرية يف رحاب و

 ، متسلحة باجلهود املخلصة والتعاون البناء.جدّية

معرفية متنوعة،  حقوٍلوجالوا يف  -هذا العدديف –صال الباحثون  لقد

من دراسات أدبية موضوعاتية وتطبيقات آلليات على أعمال روائية، إىل مالمسة 

أفنان من العلم احلديث ذوات صلة باللغة ابتداء بتعليمها وتعلمها وحنوها 

، وتثنية بالتداولية وما سار يف فلكها من حجاج وآلياته، وقريبتها البالغة وصرفها

 اجلديدة، مرورا بالعدول حمور األسلوبية ووقوفا عند املصطلح أس كل علم.

على خرباء احلولية إىل هيئة وجزيل العرفان وافر الشكر  أن نقدم ويسعدنا

 ، والتوجيهات املسداة النّيرة.رةاخلّيالعلمية هود اجل

وكفاء  نظري ثقتهم يف احلولية،الباحثني  إىل -كذلك–نا شكرنوصل و

ال تشوبها  ث رائدةوحبورصني،  نتاج علمي تقديم هيئة التحرير بغيةتعاونهم مع 

 شائبة.

 واهلل من وراء القصد، وهو ولي كّل توفيق. 

 رئيس التحرير                                                   
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موقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي 
 من المكتسبات الّلغوّية القبلّية للمتعّلم

  ـ الخلفّية واألهداف ـ    
  

 حفيـظــة تـزروتــي 

 1امعة الجزائر جــ

 
 أّن مكانة الّلغة والوضع الذي يقّرر هلا يفبيؤّكد املختصون يف تعليمّية الّلغات 

النصوص والوثائق الرمسّية واملناهج التعليمّية يربزان من خالل الكيفية اليت حتّدد بها أو 

من هنا تظهر أهمّية الوصف  وكذا الطريقة املعتمدة يف تعليمها، يصطلح عليها بواسطتها،

 acte)إن تعيني الّلغة ليس فعال ال قيمة له  » الدقيق لّلغة املقصود تعليمها وضرورته 

anodin  ،) فمنه نقّرر مكانتها ضمن تناغم (concert  )ودة يف ــــــــــمن الّلغات املوج

 «.د ما... ـــــــبل

حلديث عن تعليم اللغة العربّية اليوم يتطّلب أكثر من أّي وقت مضى اإلجابة عن إّن ا

  لغة نريد أن نعّلم يف  ظّل التعّدد الّلهجي؟ ةأّي السؤال:

العربية يف خمتلف املراحل اليت مّر بها إصالح املنظومة الرتبوية عن  فهل أجابت مناهج اللغة

وكيف عملت مناهج اجليل  ما هو موقفها الصريح أو الضمين من هذا التعّدد؟هذا السؤال؟ و

 الثاني على جتسيده؟

اللغة  الثانية، اللغة اللغة األّم، الّلغة العربية، ،املكتسبات القبلية السياسة اللغوية،

 .مناهج اجليل الّثاني التعّدد الّلغوي،، األجنبّية

  Résumé : 

Les spécialistes en didactique des langues confirment que la place de la langue et le statut 

qui lui et conféré dans les textes, les documents officiels et les programmes éducatifs 

apparaissent dans la manière par laquelle elle est définie, ainsi que par la méthode adoptée 

dans son enseignement. De là apparait l'importance et la nécessité de la description 

minutieuse de la langue à enseigner «Nommer une langue n’est pas un acte anodin, car de la 

sorte, on lui assigne une place dans le concert des langues présentes dans un pays…». 

     Aujourd'hui, parler de l’enseignement de la langue arabe exige, plus que jamais, la 

réponse à la question: Quelle langue nous voulons enseigner au sein de la pluralité dialectale? 
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     Est-ce que les programmes d'enseignement de la langue arabe, dans les différentes 

étapes par lesquelles est passée la réforme du système éducatif, ont répondu à cette question? 

Quelle est leur position explicite ou implicite par rapport à cette pluralité? Et comment ont 

fonctionné les programmes de deuxième génération pour sa concrétisation? 

Mots clés: Politique linguistique, Les prés-requis, langue arabe, langue seconde, Langue 

étrangère, Plurilinguisme , programmes de deuxième génération. 

Abstract : 

Specialists in language didactics confirm that the rank and status a language is given in 

official documents and teaching programmes are apparent in the way it is defined and the 

method in which it is taught. Hence, the importance of and the necessity to describe 

meticulously the would-be-taught language. «Appointing a language is not an insignificant 

action; by doing this we give it a congruent position within languages in a country…» 

Talking about teaching Arabic today requires, more than ever, an answer to this question: 

what language do we want to teach within this dialectal diversity? Did Arabic teaching 

programmes, through the different education system reforms, give an answer to this question? 

What is their stand vis-à-vis this diversity? And how did the so-called second generation 

teaching programmes accomplish it? 

Keywords: language policy, prerequisites, Arabic, second language, foreign language, 

multilingualism, second generation teaching programmes. 
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(Le français)



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             4

1



 حفيظــة تزروتــي

 5                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

3

4 

5



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             6

 

 



 حفيظــة تزروتــي

 7                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             8



 حفيظــة تزروتــي

 9                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

       
           

   

    
            



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             11

          
.

    
        :   

           
           

           
      



 حفيظــة تزروتــي

 11                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

      
:        

        
 

   
           

            
.          
          

            
  . 



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             12

       
           

             
    .         
            

(les registres)          
          
   .      

           
           
            

       ! 



 حفيظــة تزروتــي

 13                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

  
           

          
          

        
  .

    
          

         
          

          
        



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             14



 حفيظــة تزروتــي

 15                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

 



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             16

(Discipline pivot»)
(

(connotations)

 (polémique)



 حفيظــة تزروتــي

 17                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

(idiomes locaux)



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             18

.

%

%
% %%



 حفيظــة تزروتــي

 19                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             21

  

(FLE)

(Jeu de rôle)

(Didactique)

NGALASSO

(VERDELHAN)



 حفيظــة تزروتــي

 21                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

 



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             22

(Gilbert Dalgalian)

Bilinguisme précoce) 

(Interférences)

(Détour)

(Tardif) ،

(S’autocorriger)



 حفيظــة تزروتــي

 23                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             24

 

 

 (1 ) Gérard VIGNER, « Nommer le français »,in, Etudes de linguistique 

appliquée, Paris, n° 130, 2003/2,p.154. 

2



 حفيظــة تزروتــي

 25                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

(4) Ministère des enseignements primaires et secondaires, Instruction officielles, 

Alger,1964,P :3 

 



 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             26

(11) )  Raymond Renard, Le français langue seconde dans un environnement 

bilingue : son articulation avec la langue maternelle, Quatrième forum sur: Le 

français langue seconde, p.222.  

www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté le 17/12/2016 à 

11h 30m.  

  
  
 

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté


 حفيظــة تزروتــي

 27                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

(22) Odil LUGINBUHL, Langue maternelle, langue d’enseignement , in Revue 

internationale d’éducation de Sèvres, n°19,1998, p.1(introduction)  

(23) Gérard VIGNER, « Nommer le français » p.164.     

(23 ) Gérard VIGNER, « Nommer le français » p.65. 

(23)  Pierre BOUTAN, « Langue(s) maternelle(s): de la mère ou de la patrie ? » in  

Etudes de linguistique appliquée, n°130, 2003/2, p. 137.  

(44) Gilbert DALGALIAN, Le bilinguisme favorise –t-il l’intégration ? Quatrième 

forum sur: Le français langue seconde, p.58.  

www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté le 17/12/2016 à 

11h 30m. 

 

 

(41 ) Michèle VERDELHAN, La maitrise de la langue dans l apprentissage du 

français comme langue seconde. Quatrième forum sur: Le français langue seconde, 

p.78.  www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté le 

17/12/2016 à 11h 30m. 

(43)  Jean TABI-MANGA, La problématique du français langue seconde dans un 

milieu multilingue, Quatrième forum sur: Le français langue seconde, p.228.  

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté
http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté


 ة للمتعّلمموقف مناهج الّلغة العربّية للّطور األول من التعليم االبتدائي من المكتسبات الّلغوّية القبلّي

     ـ الخلفّية واألهداف ـ

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                             28

www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté le 17/12/2016 à 

11h 30m. 

(43)  Mwatha Musanji NGALASSO, « Le concept de français langue seconde »,in 

Etude de linguistique appliquée, n°88, 1992,p.36 

(34) Michèle VERDELHAN, La maitrise de la langue dans l apprentissage du 

français comme langue seconde. P.81. 

(32) Gilbert DALGALIAN, Le bilinguisme favorise –t-il l’intégration ? p.65.  

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=638,consulté


 لطيفة هبــاشي

 92                                 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

 تصّور مقترح لبرنامج إلكتروني الختبار
 الكفاية اللغوية العربية

  

 لطيفة هباشـــي     
  العربية وآدابهاقسم اللــغة    

         عنـابة – باجي مختارجامعة    
 

يندرج موضوع هذا املقال ضمن تعليم اللغة العربية بالوسائط املتعددة، فيقدم تصورا 

نامج إلكرتوني جيمع بني وسيلتني تقومييتني، هما اختبار الكفاية الذي تكمن مقرتحا لبناء بر

واأللعاب اللغوية اليت تستعمل  أهميته يف تقييم الكفايتني االستقبالية واإلنتاجية ملتعلم اللغة.

 للتدريب على تطبيق القواعد وترسيخها بأسلوب شيق وهادف.

ن ما ا الدمج بني هاتني الوسيلتني  إ  يتمثل عنصر اجلدة يف هذا التصور املقرتح يف

هو شائع ومتداول من برامج إلكرتونية جينح حنو الفصل بينهما حبجة اختالف املبتغى 

  .منهما

 برنامج إلكرتوني. -األلعاب اللغوية  -اللغويةاختبار الكفاية 

Résumé : 

Cet article entre dans le cadre de l’enseignement de la langue arabe avec plusieurs 

supports, en proposant une conception de construction d’un programme électronique qui 

regroupe deux moyens d’évaluation, en l’occurrence l’exercice de compétence linguistique dont 

l’importance réside dans l’évaluation des compétences de réception et de production de 

l’apprenant de la langue, et les jeux linguistique utilisés dans l’entrainement à l’application 

des règles et leur fixation avec un style intéressant et utile. 

La nouveauté dans cette conception réside dans l’intégration de ces deux moyens, 

puisque la plupart des programmes électroniques les plus répondus ont tendance à les séparer 

à cause de la différence entre leurs buts. 

Mots clés : teste de compétence linguistique – jeux linguistique - programmes 

électroniques. 
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  في مفهوم عبد القاهر الجرجاني نظرية النحو الثاني

 عمــار ربيـح       
 العربية اللــغة اآلداب وقسم       

                بسكــرةجامعة       

 
 فلم املعنى، بنظرية  كثريا حيفل اجلرجاني القاهر عبد قبل العربي النحو يكن مل 

 املركبات، خمتلف بني القائمة والعالقات املواقع غري النحوية الوظائف حتديد يف النحاة يراِع

 حتديد يف دور من للمعاني مبا االحتفاء يفته مل النحو لدراسة القاهر عبد الشيخ تصدى وحني

 عناصر خمتلف بني والداللية املوقعية العالقات على باألساس يقوم النظم فكان الوظائف، تلك

 .الرتكيب

  .النحو، املعنى، النظم، اجلرجاني

Résumé : 

Avant  Abdelkaher el-djordjani, la grammaire arabe ne se préoccupait pas  de la 

théorie du sens et les grammairiens ne tenaient compte, pour délimiter les fonctions 

grammaticales, que des situations et des relations entre les différentes composantes. De là,  

Abdelkaher el-djordjani s’est penché, dans son étude de la grammaire sur le rôle du sens dans 

la délimitation de ces fonctions et le système est basé  essentiellement sur les relations 

situationnelles et sémiologiques entre les différents éléments de la structure. 
 

Mots clés: Grammaire, Sens, Système, Djordjani.  

  Abstract:  

Arabic grammar, before Abdul El-kaher EL-Jorjani, did not give so much importance to 

the theory of meaning.  Grammarians did not take into account when determining the 

functions of grammar only its sites and the relationships between its various vehicles, while 

Sheikh Abdul El-kaher EL-Jorjani counteracted study as did his mate was intended to shed the 

light on the role of meaningsin determiningthose functions. For, Composing was a system 

based mainly on the situational and semantic relations between the various elements of the 

structure. 

Key words: Grammar, Meaning, System, Jorjani .  
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 المصطلح الفونولوجي في كتاب
 "MORPHO-PHONOLOGYعلم الصرف الصوتي"

  لعبد القادر عبد الجليل 
 -قراءة في التلقي والصناعة 

  
 رحمن جــوديالعبد  

                قالمة - 1991ماي  8جامعة 

                     

 
ت الفنولوجية يف كتاب تسليط الضوء على املصطلحا إىليف هذه الدراسة  نسعى

، " للدكتور عبد القادر عبد اجلليلMORPHO-PHONOLOGY "علم الصرف الصوتي

 العرب العلماء التزاممدى  جل الوووف علىأل الصيغية أمناط مصطلحاته وأبنيتهامن حيث 

ملعرفة علم املصطلح، النظرية العامة ل ، وتوصيات املؤمترات، ومبادئقرارات اجملامع اللغويةب

 لوصول إىل لغة عربية متخصصة.األوائل لواد اعرتضت الّراليت العقبات بها جتاوز اليت  يةكيفلا

 

 .عبد القادر عبد اجلليل ،الصرف الصوتي، املصطلح، الفنولوجية

 

Résumé : 

Dans cette étude, nous cherchons à mettre en évidence les termes phonologiques dans 

l'ouvrage " MORPHO-PHONOLOGIE" d'Abdelkader Abdeljalil, sur le plan des genres et des 

structures des termes utilisés. Pour voir à quel point les savants arabes se sont conformés aux 

décisions du Conseils linguistiques, et aux recommandations des conférences et aux principes 

théoriques généraux de la terminologie, pour découvrir comment ils ont surmonté les obstacles 

qui ont empêché les premiers savants d’arriver à une langue arabe spécialisée. 

Mots clés: phonologie, terme, morphophonologie, Abdelkader Abdeljalil. 
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* Alain Rey, La Terminologie: Noms et Notions, Collections «Que sais-je?», 

P.U.F, Paris. 1979. 

* Georges Mounin: Dictionnaire de la linguistique, Quadrige, Presses Universitaires 

de France (PUF). 4' édition, janvier, 2004. 
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 العدول الصرفي وخصوصية الّلغة الشعرية العربية
 -مقاربة أسلوبية في شعر الخنساء وليلى األخيلّية  -

  
 وردة بويــران  

 قسم اللــغة واألدب العربي

 قالمة – 1991ما ي 8جامعة 

ouardaboui@gmail.com 

 
افرتاض إشكال مؤّداه؛ إذا كان العدول باملفهوم الواسع ميثِّل أبرز  يتأسس املقال على

مظاهر اللغة الشعرية على حموري التأليف واالستبدال، فإّن للعربية خواصها الفريدة اليت ال 

نلفيها يف غريها يف ظل وجود أبنية صرفية شفافة ذات أثر أسلوبي جيعلها حقال خصبا 

املطاوعة والتحول البنوي )زيادة، أو حذفًا، أو تغيريًا(. فهل ميكن  للتحليل ملا حتوزه من قابليٍة

هلذه التغيريات الطارئة على البنية الصرفية يف اّتصاهلا ببنيَّة الشعر العربي وموسيقاه أن 

على هذا  -تشكِّل ظاهرة أسلوبية على ضوء مقولة العدول؟ وهل ميكن للضرائر الشعرية 

 إلطار؟   أن تندرج يف هذا ا -املستوى

ومنه نهدف عرب هذه املقاربة إىل اختبار صحة االفرتاضات، وحماولة اإلجابة عن السؤالني 

 يف شعر الباكيتْين: اخلنساء وليلى األخيلية.

 العدول الصريف، الشعر العربي، األسلوبية، احلذف، اإلضافة.

  Résumé : 

Cet article est basé sur l'hypothèse que si la caractéristique du déplacement représente 

la manifestation la plus importante du langage poétique sur les axes de la création et du 

remplacement, la langue arabe possède des propriétés uniques qui ne se trouve dans aucune 

autre langue, en tenant compte de ses structures morphologiques transparentes, et un effet 

stylistique, qui font de cette langue un champ fertile pour l'analyse stylistique, car il est très 

flexible et structurellement transformable (Augmentation, ou Suppression ,ou changement) . 

Ces changements qui se manifestent sur la structure morphologique qui a un rapport avec la 

structure de la poésie et de sa musique, peuvent-ils former un phénomène stylistique, du 

point de vue de l’écart ? 

L'objectif de notre approche est d'examiner l'exactitude de ces hypothèses; C'est 

dans cette optique que Nous allons répondre aux questions en étudiant les poèmes d'Al-

Khansa et Laila El-Akhialia. 

Mots clés : L’écart morphologique -poésie arabe- stylistique -  Augmentation- Suppression. 

mailto:ouardaboui@gmail.com
mailto:ouardaboui@gmail.com
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Abstract: 

This article is based on the assumption that  if the feature of displacement 

represents the most important manifestation of the poetic language on the axes of 

creation and replacement. Arabic language has unique properties that are not found in 

other languages, taking into account its transparent morphological structures, and a 

stylistic effect, which make this language a fertile field for stylistic analysis, because it is 

very flexible and structurally transformable (addition, Removal or change).  

Can these changes that manifest themselves on the morphological structure that has 

relation to the structure of poetry and its music, form a stylistic phenomenon, from the 

point of view of the notion of deviation? 

The purpose of our approach is to examine the accuracy of these assumptions; We 

will answer the questions by studying the poems of Al-Khansa and Laila El-Akhialia. 

Kay world: Morphological Deviation -Arabic poetry – Stylistic -Addition- Removal.  

L’écart

L’écart morphologique
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Augmentation
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réduction)

Le morphème de réduction 

http://arabeclassique.forumactif.com/t5008-le-morpheme-de-l-affection-dit-diminutif-en-arabe-the-affection-morpheme-called-diminutive-in-arabic#13581
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 أثر الصورة في تنمية مهارة التعبير الشفوي
 -ذجاأنمو-السنة األولى والثانية ابتدائي

  
 حــدة روابحـية 

                قالمة - 1991ماي  8جامعة 

                     

 
ل الوسائل التعليمية أهمية بالغة يف جمال التعليم ملا هلا من أثر يف اكتساب تشّك 

وتنمية املهارات الّلغوية لدى املتعّلم، وتعّد الصورة من بني الوسائل التعليمية اليت املعارف 

 أهم يستند إليها لتقريب املعلومة وتسهيل عملييت الفهم واالستيعاب؛ ألّنها متّثل إحدى
اإلنسانية، ويبدو أنها تشّكل دورا بازا  النفس وخلجات واملفاهيم األفكار عن التعبري وسائل

م يف هذه املرحلة يكتسب الشيء رحلة االبتدائية على وجه اخلصوص؛ ألّن املتعّليف امل

 امللموس أكثر من اجملرد، فالصورة تفتح له أفق التعّلم وتسهل طريقة التلقي واالكتساب.

ونهدف من خالل هذه الدراسة إىل توضيح أهمية الصورة ودورها يف تنمية مهارة  

من خالل  -اجليل الثاني - والثانية من التعليم االبتدائيالتعبري الشفوي يف السنة األوىل

 ه العالقة.ذالرتكيز على األنشطة اليت تثبت ه

 السنة أوىل والثانية ابتدائي. -التعبري الشفوي -الصورة التعليمية -الوسائل التعليمية

Résumé : 

Les moyens pédagogiques sont très importants dans le domaine de l'éducation en 

raison de leur impact sur l'acquisition des connaissances de l'apprenant et le développement 

des compétences linguistiques. L'image est l'un des moyens éducatifs qui assure la transmission 

de l'information et la facilitation de la compréhension; elle représente l'un des moyens les 

plus importants d'expression des idées et des concepts. Il semble qu'elle joue un rôle de 

premier plan dans la phase primaire, en particulier, parce que l'apprenant à ce stade acquiert 

la chose concrète plus que l'abstraite. L'image ouvre l'horizon d'apprentissage et facilite la 

façon de recevoir et d'acquérir des informations. Dans cette étude, nous visons à clarifier 

l'importance de l'image et son rôle dans le développement des compétences d'expression orale 

en première et deuxième année de l'enseignement primaire - la deuxième génération - en 

mettant l'accent sur les activités qui prouvent cette relation. 

Mots clés : Moyens pédagogiques, image éducative, expression orale, première et deuxième 

année de l'enseignement primaire. 
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Abstract: 

Educational means are considered to be very important in the field of education 

because of their impact on the learner’s knowledge acquisition and language skills 

development. The image is one of the educational means that guarantee the transmission of 

information and the facilitation of comprehension; it represents one of the most important 

means of expression of ideas and concepts. It seems that it plays a prominent role in the 

primary stage, in particular, because the learner at this stage acquires the concrete thing 

more than the abstract. The image opens up the horizon of learning and facilitates the way 

of receiving and acquiring information. In this study, we aim at clarifying the importance of 

the image and its role in developing oral expression skills in the first and second year of 

primary education - the second generation - by focusing on the activities that prove this 

relationship. 

Key words: Educational means, Educational image, oral expression, first and Second year 

of primary education. 
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االشتغال الحجاجي في كتاب األجوبة الفاخرة على األسئلة 
 -هـ 684ت -لإلمام شهاب الدين القراقي  الفاجرة

  

 دانـو شريف بوشح  وفــاء دبيــش     
  العربية وآدابهـاقسم اللــغة    

  عنابة -باجي مختــار جامعة    

                     
 

اجلانب الشرعي، إىل اجلانب اللغوي وزت اتزخر مدونتنا الرتاثية مبصنفات متميزة، جت

احلجاجي، من خالل طرق تعاطي بعض القضايا اليت تعرض مضامني دينية ، جسدتها املناظرة 

وسنحاول يف هذا ، اليت يتجلى فيها احلجاج، داخل سياقات متعددة، منها احلوار والسؤال

فاخرة علي األسئلة الفاجرة لإلمام كتاب األجوبة الاملقال إماطة اللثام عن بعض آليات اإلقناع يف 

 .مع ذكر شواهد خمتلفة رسخت فعل التواصل من خالل احلجاجالقرايف، 

 احلجاج ـــ اإلقناع ـــ املناظرة ـــ احلوار ــ السؤال.

Résumé : 

Notre corpus patrimonial contient des œuvres qui dépassaient leur dimension 

religieux aux dimensions linguistiques et persuasifs et ca se manifeste dans leurs méthodes de 

traiter les problématiques religieuses comme le débat dans lequel en trouve l'argumentation 

dans différents  contextes comme le dialogue et la question. 

Cette étude tente de détecter les  mécanismes de la persuasion dans le corpus 

alajwiba alfakhira ala alasila alfadjira quarrafi en citant plusieurs exemples qui ancrent  l’acte 

communicatif à travers  l'argumentation. 

Mots clés: L'argumentation, la persuasion, le débat, le dialogue, la question. 

Abstract: 

Our patrimonial corpus contains many masterpieces exceeded their religious 

dimensions to linguistic and persuasive dimensions that appears in the methods used in 

treating religious problematics in those books like the debate where we find the 

argumentation in different  contexts like the dialogue the question 
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This study attempts to detect the mecanisms of persuasion in this corpus alajwiba 

alfakhira ala alasila alfadjira quarrafi by extracting many exemples which anchor 

communicative act through the  argumentation. 
 

Keywords: Argumentation, Persuasion, Debate, The dialogue, The question. 
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 الّلباس: جماليته و أبعاده الداللّية
 متعة التذّوق" Aromaدراسة  سيميائية في ومضة " 

 
  

 

                    

 بشـير ابريــرعقيلة شنيقر  و   

     عنابة -باجي مختــار جامعة  

               cheniguelakila@gmail.com  

 
حناول من خالل هذه الدراسة الكشف عن مجاليات الّلباس وأبعاده الداللية يف ومضة 

لنستكشف الدالالت املنطوية حتت الّلباس العالمة امللغزة اليت حتمل  أروما متعة التذّوق""

إّنما ة، فلم يعد الّلباس ببعده الظاهري فحسب وببني طياتها أبعاًدا فكرية وإيديولوجيية مّج

من  االباحثون جزًء لّلباس أبعاد خفية تشّكل خمزوًنا مادًيا يعّبر عن ثقافة صاحبه، هلذا عّده

هوية الفرد وميزة له، ونظرا هلذه القيمة اليت حيظى بهذا هذا املصطلح انتقينا هذه الدراسة 

روما متعة املوسومة ب " الّلباس: مجالياته وأبعاده الداللية ــ دراسة سيميائية يف ومضة أ

 ."التذوق

 الّلباس، السيميائية، اإلشهار.

Résumé:  

Nous essayons à travers cette étude pour détecter l'esthétique de la Vêtement et les 

dimensions tagué flash «goût fun Aroma » pour explorer les connotations impliquant sous 

l'étiquette Arcane portant Pépin porte les dimensions d'une grande Vêtement  intellectuelle, 

plus Vêtement seulement la dimension virtuelle, mais les basses dimensions cachées constituons 

un express matériau du réservoir la culture du propriétaire, cette promesse, les chercheurs ont 

une partie de l'identité de l'individu et l'avantage de lui, et à cause de cette valeur que cela 

a ce terme, nous avons sélectionné cette étude «Vêtements  Esthétique et dimensions  

étude sémiologique goût du plaisir flash Aroma » 

Mots clés: Vêtement, sémiotique, publicité.  

 

 Abstract: 

In this study, we try to reveal the aesthetics of the dress and its symbolic 

dimensions in the flash of "aroma pleasure" to explore the connotations under the dress of 

the embellished mark, which carries with it great intellectual and ideological dimensions. The 

mailto:cheniguelakila@gmail.com
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dress is not only in its virtual dimension but also for the dimensions. Culture of the author, 

so that the researchers part of the identity of the individual and the advantage of him, and 

given the value obtained by this term, we selected this study entitled "dress: aesthetics and 

dimensions semantic study of semiotics in the flash Aroma pleasure taste" 

Keywords: dress, semiotics, advertising . 

. 
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 بالغة العدول في تراكيب قصيدة
 )مدائحي كّفارة( للبوصيرّي

 
  

 بــوحويــة غنيــة      
  عنابة -باجي مختــار جامعة    

                     
 

يف سنحاول يف هذا املقال الكشف عن بالغة املكّون األسلوبّي، وحتديدا العدول 

ين البوصريّي الّنيّب، قصد جّس دح بها شرف الّديف إحدى القصائد اليت م مستوى الّتراكيب

معرفة مدى حضور العنصر اجلمالّي  يف األداء األدبّي، حسب املقاربة ومكامن احلسن، 

 اإلجرائّية للقصيدة املختارة، واليت مطلعها:

   ِ ِي لفددددددددي ففيددددددددَ  َأ   َ س ددددددددبفي  َأَمددددددددَدائف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ِ  َلدددو  َم َمدددا َغَلدددَر الدددذح  وَ  َمددددفي
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ومنه اإلجابة عن إشكال جوهرّي مؤّداه: ما مدى  وافر هذه القصيدة على مظاهر العدول 

الّتركييّب املختللة؟ وما اجلماليات املضلاة؟

 العدول، ا  زياح الرتاكيب، التقديم، احلذف ...
 

 Abstract: 

In this essay, we will try to shed light on the rhetoric of the stylistic component, 

particularly, the deviation from the synthetic compound in a poem which Sharafuddin Al-Busiry 

praises the prophet Mohammed (Peace and Blessing of Allah be upon him). The aim is to 

discover the beauty in the poem and find out the extent to which the aesthetic element is 

present in the literary performance, according to the procedural approach of the selected 

poem such as answering the fundamental problem: what is the extent of the availability of 

this poem on the manifestations of different structural deviation? And what are the aesthetic 

added? 

Keywords: deviation, displacement, compositions, replacement and deletion. 
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 عاشـوري فتيــحة

 702                                 117 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابمعة قالمة حوليات جا

 " آدم الجديدرواية "في اإلنسان الجديد 
 لقصي الشيخ عسكر

  

 عــاشوري فتيحـة     
  عنابة -باجي مختــار جامعة    

                     
 

ي ساهمت يف بلورة مفهوم جديد راسة إىل إبراز املعامل املختلفة الّتتهدف هذه الّد

ر بتقنياته جاه عامل يتطّورات اإلرثية باّتصّوالّت نت كّلدة أدالإلنسان، يف صور عديدة وأوجه متعّد

ر ببزوغ منط جديد يكّثف من حضور اإلنسان، ويهتم جبوهره وإبرازه ويرتاجع بإنسانيته، وتبّش

الت العوملة بتقنياتها العلمية واالقتصادية ي تتماشى وحتّود األبعاد واملفاهيم واألوجه الّتاملتعّد

لقصي عسكر  ''آدم اجلديد''والنفسية، ومن هنا كان خيارنا لـرواية  والسياسية واالجتماعية

 ر اجلديدة لإلنسان.إلبراز خمتلف هذه الصّو

  أزمة.  – العوملة -آدم –اجلديد  -الرواية -اإلنسان

Résumé : 

Cette étude a pour objectif de montrer les différents monuments qui ont participé à 

une nouvelle reformation de la notion « homme »d’où son apparition dans différentes images 

et avec diverses interprétations dénonçant tout héritage face à un monde progressiste avec ses 

techniques et avec une humanité rétrogradée et ce qui indique la naissance d’un nouveau 

type condensant la présence de l’homme qui s'intéresse au fond multidimensionnel et les 

notions ainsi que les aspects qui conviennent avec les transformations de la mondialisation 

avec ses techniques scientifiques économiques, politiques, sociales et psychologiques. 

Et de là nous avons opté pour le choix du roman « le nouveau Adam » pour 

montre les différents de nouveau  images de cet  l’homme. 

 
Mots clés: homme -roman- nouveau- Adam- mondialisation –crise. 

Abstract: 

This study aims at pinpointing the different factors that contributed in modeling a 

new  definition for the human bring, and showing it in multifaceted images and different 
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aspect which condemned all heritable conceptions vis a world progressing technologically and 

regressing in humanity and annonce new pattern that condenses the presence of the human 

and cares about its multidimensional essence which goes along with the transformations of 

globalization with its scientific, economic, social, and psychological development. 

Hereby, we chose «  the new Adam » a novel by Kusai Askar in order to highlight 

the new different images of human. 
  
Keywords: human - novel- new- Adam - globalization - crisis.  
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 عبد اهلل ركــاب

 132                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

 شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية
  -قراءة في  نماذج- 

 
 عبد اهلل ركــاب    

  أم البواقي –جامعة العربي بن مهيدي   

                     

 
ينهض تأثيث املكان يف الرواية على أسس حمددة ومضبوطة، توضع على وعي دقيق، 

ثلة للهوية املكانية بكل ما حتمله من دالالت تارخيية، وثقافية، لتكون خادمة للحكي، ومم

وأيديولوجية، ُتَهَيُأ لُتؤطر حراك الشخصية اآلخذة جانبا من هويتها مما يقدمه املكان الذي 

عرب العمل  هاعيتوزو. يوازي منو الشخصيات عرب املساحة السردية، مع تبادل التأثر والتأثري

فاعليتها حسب  هاالضوء على أبرز يقوم على إسقاطته إىل نهايته، اإلبداعي بأكمله من بداي

طبيعة الشخصيات والزمن املؤِطر، ويف هذه الدراسة سنتتبع كيفية مع ، وتوافقها يةالسرد

يف رواييت )أدين بكل شيء للنسيان(  وأهمية توزيع األمكنة على املشاهد يف الرواية،

"، و)أقاليم اخلوف( لـ ربيعة جلطيعشق( لـ ""، و)عرش ممليكة مقدم و)املمنوعة( لـ "

 ."فضيلة الفاروق"

 الرواية. –األمكنة  -التأثيث 

Résumé:  

l'ameublement de l'espace dans un roman se fait selon des règles et des fondements 

définis et précis, élaborés consciemment pour servir l'histoire et représentatifs de l'identité 

spatiale avec tout ce qu'elle porte comme indices: historique, culturel et idéologique façonnés 

pour encadrer la mouvance du personnage imprégné identitairement de l'espace , mis en 

parallèle avec la relation de l'histoire avec un échange d'actions / réactions. La répartition de 

ces indices dans l'œuvre se fait selon l'ordre d'importance de chacun d'eux dans la relation 

de l'histoire et de leur compatibilité voire adéquation avec la nature de chaque personnage et 

du temps des faits. - Dans cette étude, nous tentons de comprendre l'importance de la 

distribution / répartition des espaces sur les scènes dans un roman et de voir aussi comment 

cela se fait. Nous prenons comme corps les romans (je dois tout à l'oubli) de Malika 

Mokaddem , (le trône suspendu ) de Rabia Djelti et (les territoires de la peur ) de Fadhila 

Farouk . 

Mots clés: L'ameublement - L'espace - Le roman  
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Abstract: 

The furnishing of the place in the novel is based on  specific principles and controlled 

that are placed on precise awareness to be servant to the story Representative of the spatial 

identity  with all its historical, cultural and ideological  implications, prepared to frame the 

mobility of personality witch it takes a part of its identity that the place offers  to it, witch 

it corresponds of the development across the narrative space with the exchange of the 

influence and the affected And distributed through all  the creative work from its beginning 

to its end, is based on the projection of light on the most important according to the 

effectiveness of narrative and compatibility with the nature of characters and time frame, and 

in this study we will follow how and the importance of the distribution of places on the 

scenes in “i awe everything to forgetfulness, cage and a region “The forbidden” to Melika 

Mokaddam,” and the throne of the interracial to Rabia jalti, “Regions of fear” to fadhila 

farouk. 

Keywords: The furnishing - The place - The novel. 

1



 عبد اهلل ركــاب

 133                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

2



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            132

 

3

4



 عبد اهلل ركــاب

 132                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

5

6

7



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            132

8



 عبد اهلل ركــاب

 132                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

9

G. Bachelard

10



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            132



 عبد اهلل ركــاب

 132                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

 

 

11



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            122

12



 عبد اهلل ركــاب

 122                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

13



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            121

14



 عبد اهلل ركــاب

 123                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

15



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            122

16



 عبد اهلل ركــاب

 122                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

17

18



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            122



 عبد اهلل ركــاب

 122                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

19

 

 

20



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            122



 عبد اهلل ركــاب

 122                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

21



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            122



 عبد اهلل ركــاب

 122                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

22

23



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            121



 عبد اهلل ركــاب

 123                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

24

25

 



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            122

                                                 
1



 عبد اهلل ركــاب

 122                               1017 جــوان،  19، العدد ابلّلغـــات واآلدحوليات جامعة قالمة 

                                                                                                                   
2

3

4

5

6

7

8

918002

10

11

12

13

14

15

16



  -قراءة في  نماذج -شعرية التأثيث المكاني في الرواية النسائية الجزائرية 

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            122

                                                                                                                   
17

18

19

20

21

22

23

24

25



 عطوي سمية  و  عبد الغني بن الشيخ

 752                               1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة 

 " قناُع الذُّكورة في السَّرد النسائي العربّي "
 -بين حرية مفتَّعلة وتكريٍس لقمع جديد -

  
 عبد الغني بن شيخعطوي سمية  و           

  مسيلة -جامعة محمد بوضياف         

                     

 
مشه، ُمعبِّرة عن حتاول الرواية العربية النسائية التفاعل مع الواقع بتفاصيله وهوا

العالقات االجتماعية بتفرعاتها الشائكة، متحدّيًة الرجل رغبًة يف التخلص من سلطته الذكورية، 

فبعد أن كان الرجل هو املتكلم عنها، امتلكْت املرأة " أنا " خاًصا بها واقتحمت عامل الكتابة، 

رة الواقَع جبرأة ترتاوح بني فَحــــملْت نصوصها السردية آهات تنادي باحلرية واالنعتاق ُمصوِّ

بسبب حدود املؤسسة االجتماعية اليت تسعى لتدجني مضامني النصوص اجلهر واإلضمار 

 خوًفا من تعرية املستور و فضح املسكوت عنه .

وفِّر هلن حرية إبداعية ُتالتجَأْت املبدعات العربيات إىل تقنيات فنّية بسبب هذا القمع 

هن بأقنعة خمتلفة سيسعى هذا البحث للكشف عنها وعن أسباب قنَّْعن ذواتأكرب للبوح ف

  اللُّجوء هلا.

 رواية ، نسائية ، قناع ، كبت ، مؤسسة اجتماعية .

Résumé:  

Le roman arabophone féminin essaie de répondre à la réalité avec tous ses détails 

et ses sous-entendus, exprimant ainsi les relations sociales avec ses épineux détails, défiant 

l’homme pour s’émanciper de son autorité masculine. Après avoir eu  l’homme comme  porte-

parole, la femme acquiert un « moi » qui lui est propre et lui permettant d’envahir le 

monde de l’écriture. C’est ainsi que ses textes narratifs sont chargés d’appels à la liberté et 

l’émancipation. Peignant la réalité avec beaucoup d’audace, de franchise et de présupposition 

à cause des limites de l’institution sociale qui conditionne les contenus des textes ; et de peur 

de dévoiler et de divulguer ce qui est implicite. 

A cause de cette répression, les créatives arabes ont  revenu aux techniques 

artistiques plus expressives : elles se  dissimulent à travers différents masques. 

Ce travail de recherche essaie de les identifier et en interpréter les causes  d’y avoir 

recours. 

Mots-clés: Roman, féminin, masque, frustration, institution sociale. 
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 مدخل إلى النظرية والتاريخ الرواية البوليسية
  

 بشــرى الشمالي 

                 عنابة -باجي مختارجامعة 

 
تعد الرواية البوليسية إحدى أشهر األشكال الروائية وأكثرها شعبية يف األدب احلديث 

، ورغم ذلك فقد همشتها املؤسسة الثقافية والنقدية، وزهدت فيها الدراسات األدبية، واملعاصر

تسعى هذه املداخلة إىل تعريف القارئ بالرواية البوليسية وذلك بتقديم تاريخ خمتصر هلا، 

وحتاول التنظري هلا  وذلك مبناقشة العوامل اليت ساعدت على ظهورها وتطورها يف األدب 

ع املدن، ظهور مؤسسة الشرطة، الرأمسالية، تطور الفكر الوضعي العقالني، الغربي مثل: توس

وكلها من أشكال احلداثة الغربية، إضافة إىل تفسري دور هذه العوامل يف صياغة التقنيات 

السردية واألمناط اخلطابية للرواية البوليسية، لنخلص يف النهاية إىل نتيجة مفادها أن هذه 

  ثة القرن التاسع عشر يف أوروبة والواليات املتحدة األمريكية.األخرية هي وليدة حدا

 الرواية البوليسية، نظرية الرواية البوليسية، املدينة، الرأمسالية، احلداثة.

  Résumé : 

Cette étude vise à tracer une bref histoire du roman policier, et tente modestement 

de mettre une théorie de ce célèbre genre - qui est l’un des plus célèbres genres 

romanesques dans la littérature moderne et contemporaine -c’est – à – dire : discuter les 

éléments du contexte favorable de son essort et développement : la ville, la police, 

capitalisme, etc. puis ,expliquer la relation de ces éléments avec la structure et la thématique 

du roman policier  et la relation de ce dernier avec la modernité occidentale. 

Mots clés : roman policier, théorie du roman policier, la ville, capitalisme, modernité.  

Abstract: 

This study attempts to trace a short history to the detective novel - which is the one 

of the most popular and famous literary kinds in the modern literature - and especially its 

theory which means the elements and circumstances which contributed in its genesis and 

development like : the city, police, capitalism, positivist philosophy,  we try also to explain 

the relation between those elements and the structure and thematic of the detective novel, 

finally : we have concluded its relation with occidental modernity.  

Key words: detective novel, theory of the detective novel, the city, capitalism, modernity. 
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 معه التعامل خالل من النثري، األدبي النص وحدة عن الكشف إىل الدراسة ذهه تهدف

 األدبية اجلاحظ رسائل من رسالة على االختيار وقع وقد التجزئة، يقبل ال متكامل كل أنه على

 إىل باالستناد الرسالة نصية عن الكشف بذلك حماولني ،"واحملسود احلاسد" رسالة وهي أال

 ثم ومن االتساق، آلية يف أساسا ممثلة النصي اللغة علم يتيحها يتال املنهجية األدوات

 وما مبادئ من الكاتب به يؤمن ما يف املتمثلة املفاهيم جمموع إبراز بها مت اليت الكيفية

 والوصل اإلحالة: اآلتية العناصر على الدراسة ترتكز أن على اللغة، عرب قيم من إليه يستند

 .والتوازي والتكرار واحلذف

 ، التكرار، التوازي.  ، احلذف ، الوصل ، اإلحالة ، النصية ، النص االتساق

 

Les mécanismes de cohérence textuelle dans la lettre de El Jahid «L'envieux et l'envié» 

  Résumé : 
La présente étude vise à révéler l'unité du texte littéraire en prose en la traitant comme un 

tout intégral. Nous avons opté pour l'une des lettres littéraires d'El Jahid: «L'envieux et l'Envié». Nous 

tenterons de dénouer sa textualité en s'appuyant sur les outils méthodologiques que propose la 

linguistique textuelle qui sont le mécanisme de cohérence et la méthode adoptée pour montrer les 

principes et valeurs sur lesquels l'écrivain se fonde à travers le langage. La présente étude porte sur: 

la référence, la conjonction, la délétion, la répétition et le parallélisme. 

Mots clés : Cohésion, Texte, Textualité, Référence, Ellipses , Junction, Répétition, Parallèle . 

 

Textual cohesion mechanisms in the letter of El Jahid « The Envious and The Envied » 

Abstract: 

The present study aims at revealing the unity of prose literary text through dealing 

with it as an integrated whole. We opted for one of El Jahid’s literary letters : « The Envious 

mailto:chouabna.m@gmail.com
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and The Envied » . We will attempt to unvail its textuality relying on the methodological 

tools that are offered by textual linguistics which are the mechanism of coherence and the 

method adopted to show the principles and values on which the writer relies through 

language. The present study focuses on : Reference, Conjunction, deletion, repetition and 

parallelism. 

Key words: Consistency , Text , Scripts , Assignment Joining , Elimination , Repetition , 

Parallel . 
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 خصائص السرد العربي القديـــــــم

 
 فايــزة لــولــو  

   راســـوق اهــة ســجامع

                     

 
تشّكل السرد العربي القديم ضمن بنية سوسيوثقافية تتحّيز بشكل واضح لنمط 

بداعا إبداعي واحد هو الشعر الذي استأثر بكّل املعاني، وهيمن على كل اخلطابات األخرى إ

 وتلقّيا، وهلذا التحّيز أسباب عديدة أهّمها النزعة الشفاهية للثقافة العربية.

لكن؛ رغم هذا اإلقصاء احلاّد للخطاب السردي؛ إّلا أّنه استطاع أن يشّق طريقه ليسهم 

يف صياغة العقلية العربية، من خالل خصائصه الفّنية اليت متّيز بها، ومضامينه الفكرية اليت 

وقد حاولنا يف هذه الورقة البحثية أن نتقّصى هذه اخلصوصيات السردية، مع ربطها يطرحها. 

 بالبنية الثقافية للمجتمع العربي.

التلقي، اخلطاب، الشفاهية، التحّيز. الرتاث، السرد،

Résumé:  

Les anciens récits arabes se sont formés dans une structure socioculturelle qui est 

clairement orientée vers un seul style créatif qui est la poésie qui saisit toutes les 

significations, et il a dominé tout autre discours par la créativité et l'apprentissage. Cette 

faveur a plusieurs raisons, dont la plus importante est la tendance orale de l'ancienne culture 

arabe. 

Cependant, en dépit de cette forte exclusion du discours narratif, il a pu faire son 

chemin pour contribuer à façonner la mentalité arabe à travers ses caractéristiques artistiques 

et les implications intellectuelles qu'elle présente. Dans cet article, nous avons essayé d'étudier 

ces détails narratifs tout en les reliant à la structure culturelle de la société arabe. 

Mots clés Patrimoine-Narration-Recevoir-Disscour-Orale-Faveur. 

 Abstract: 

The old Arabic narratives were formed in a socio-cultural structure that is clearly biased 

towards one creative style. It is the poetry that captures all meanings, and has dominated all 

other discourse through creativity and learning. This bias has several reasons, most important 

of which is the oral tendency of the ancient Arab culture. 
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However, despite this sharp exclusion of narrative discourse, it has been able to make 

its way to contribute to shaping the Arab mentality through its artistic characteristics and the 

intellectual implications it presents. In this paper, we tried to study these narrative details 

while linking them to the cultural structure of Arab society.   

Key Words: Heritage- Narrative- Reception-The speech-Oral- Bias. 
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  ومقّوماته عند النقاد العرب لغة الشعر

   
 مسعــود بودوخــة

 كلية اآلداب واللغات 

 1جامعة سطيف 

 
أردنا يف هذه الدراسة تبّين مفهوم لغة الشعر ومقوماته وما يكتسب به هويته من 

قة بن منظور النقاد العرب القدماء، وقد رأينا أن نتناول هذه القضية من خالل استعراض العال

الشعر والنثر، وما يتصل أو ينتج عن املفاضلة بينهما، وخلصنا بعد ذلك إىل أن قوام الشعر 

يف التصّور النقدي العربي أمران هما الوزن والتخييل، وأن التناول النقدي للشعر عند القدماء 

 هو تناول مجالي خالص.

 

  ، التخييل.الشعر، اللغة الشعرية، النثر، الوزن

Résumé: 

Dans cet article, nous voulons étudier la langue de la poésie selon les anciennes 

critiques arabes, à travers l'étude de la relation entre la poésie et la prose,  

et nous avons conclu alors que le rythme poétique et l'imagination sont la base du langage 

poétique. 

Mots clés: langue poétique / Imagination / rythme poétique / prose /  poème 

 
The poetic language, to Arab critics 

Abstract :  

In this article we want to study the language of the structure of poetry according to 

the ancient Arab critics, through the study of the relationship between poetry and prose, we 

concluded while the poetic rhythm and imagination are the basis of poetic language. 

 

Keywords: imagination/ poetic rhythm  /prose / poetic language   / poem   
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 رسالة شاعر
 )قراءة في '' أبلغ إيادا  و خلل في سراتهم'' 

 لقيط بن يعمر(
  

 ناصــري عــالوة  

 األدب واللغــة العربيـةقسم 

 تبســـةجامعة 

 
يتناول هذا املقال صرخة الشاعر لقيط بن يعمر إىل كبار قبيلته إياد املنتشني بنصرهم 

م، واملنشغلني باملال والتجارة، غري آبهني مبا حيدق على عدوهم كسرى يف معركة دير اجلماج

بهم من خماطر. وهي صرخة يستنفر فيها أهله من استعدادات العدو الذي يعيش على وقع 

 الثأر واالنتقام. وعبثا، ظلت صرخته نفخا يف رماد حيث كانت اهلزمية مذلة وكارثية.

. االنتقام، القبيلة، رسالة

Résumé: 

Nous essayons dans cet article d'analyser le message du poète Lakit bni Yaamar dont 

il met en garde les leaders de sa tribu Iyad d'un envahissement destructif et humiliant de 

leur ennemi blessé par une défaite amère et qui ne cesse de vivre pour une vengeance 

historique. 

Mais en vain, le cri et le message du poète n'arrivent pas à secouer le sens de la 

responsabilité des leaders de la tribu dont la fin est désastreuse. 

Mot clés: Message, tribu, la revanche. 

 

Abstract : 

 We try in this article to analyse the message of the poet Lakit bni Yaamar which he 

warns the leaders of his tribe Iyad of a destructive and humiliating encroachment of  their 

enemy wounded by a bitter defeat and who continues to live for an historical revenge. 

But vainly the poet's cry and message fail to shake the sens of responsibility of the 

tribal leaders whose end is disastrous. 

Key words: Message, the tribe, the revenge. 
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( Friedrich Nietzsche)  :
     

*  .
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 الشعـر الثــوري والثـورات العـربية
 قراءة في شعر أدونيس بين القديم والحديث

  

 سميـر عبـد المــالك           
  واألدبقسم اللــغة           

  ةــــغردايجامعة           

Samir.abdmalek@gmail.com               
 

حظيت الثورات العربية يف الوسط الثقايف واألدبي بقدر هام من الكتابات الشعرية 

، فتباينت املواقف واآلراء لدى الشعراء املعاصرين بني مؤيد ومعارض هلا، وحنن يف قديةوالن

، والذي طاملا ـ أدونيس ـلشاعر السوري علي أمحد سعيد لا مواقفهذه الصفحات نستعرض 

 تختلف القاايا العربية والثقايف مل صدى واسعا يف الوسط األدبيآراؤه شكلت 

من خالل قصائده القدمية وبيان منهجه الثوري التمردي الذي  أدونيسلشعر قراءتنا ف

رفت بالتمرد على السائد يف جمتمعاتها، إضافة إىل استحار فيه أحداث تارخيية وشتخصيات ُع

موقفه من  بها لبع  الجمالت الفكرية تتامن ئه النقدية املعاصرة اليت أدىلآرااستعراض 

لنا بني تس كواقع معاش؛ والثورات العربية والسورية ،كمفهوم تحوالت يف الوطن العربيال

الوقوف يف وجه االستبداد دعوته إىل و بني القديم واحلديثتلك النزعة الثورية للشاعر  حقيقة

  رية الفرد والجمتمعاإلشادة حبو

 مترد، التحوالت ، أدونيس، الثورات العربية، الشعر الثوري

Résumé : 

Les révolutions arabes dans le milieu culturel et littéraire ont reçu une quantité 

importante d'écritures poétiques et monétaires, et les attitudes et les opinions des poètes 

contemporains ont varié entre les partisans et les expositions, et nous sommes sur ces pages 

en examinant les positions du poète syrien Ali Ahmad said Adonis, dont les vues ont 

longtemps été largement écho dans le milieu Les questions littéraires et culturelles de divers 

cas arabes. 

Notre lecture de la poésie d'Adonis à travers ses poèmes anciens et sa déclaration 

d'approche révolutionnaire, qui évoquait des événements historiques et des personnalités 

connues sous le nom de rébellion, a prévalu dans leurs communautés, en plus de revoir leurs 

vues monétaires contemporaines de certains journaux intellectuels qui incluent leur position sur 
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les transformations dans la nation En tant que concept, les révolutions arabes et syriennes 

comme une réalité d'une pension; elle nous montrera la vérité de cette tendance 

révolutionnaire de l'ancien et du moderne, et l'appelle à résister à la tyrannie et à louer la 

liberté de l'individu et de la société. 

Mots clés: Adonis, révolutions arabes, poésie révolutionnaire. Rébellion, décalages. 

Abstract : 

The Arab revolutions in the cultural and literary milieu have received a significant 

amount of poetic and monetary writings, and the attitudes and opinions of contemporary 

poets have varied between supporters and exhibitions, and we are on these pages reviewing 

the positions of Syrian poet Ali Ahmad said Adonis, whose views have long been widely 

echoed in the middle The literary and cultural issues of various Arab cases. 

Our reading of the poetry of Adonis through his ancient poems and his revolutionary 

approach statement, which evoked historical events and personalities known as rebellion, 

prevailed in their communities, in addition to reviewing their contemporary monetary views of 

some intellectual journals that include their position on the transformations in the Arab nation 

As a concept, the Arab and Syrian revolutions as a reality of a pension; it will show us the 

truth of that revolutionary trend of the old and the modern, and call on it to stand up to 

tyranny and to praise the freedom of the individual and of society. 
 

Keywords: Adonis, Arab Revolutions, revolutionary poetry. rebellion, shifts. 
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 تبلور مفهوم المتخيل الصوفي في نظرية 
   عند ابن عربي الخيال

 

 هــارون لعبيـدي     
  واألدب العربيقسم اللــغة    

 أم البواقي –العربي بن مهيدي جامعة    

        avasthar@gmail.com 
 

ودها، بشكل جتتمع فيه الفعالية واالنفعال، لتأكيد املتخيل الصويف صورة تعيش وج

الوجود والتعبري عن احلركية، وكشف الصريورة يف املسافة املمتدة بني احلق واخللق، وكونه 

صورة وجب على املتجلى له أن يغدو عارفا بها من حيث هي كذلك، "فهي منفية ثابتة، 

حلقيقة لعبده، ضرب مثال ليعلم هذه ا -سبحانه-موجودة، معدومة، جمهولة. أظهر اهلل 

وهو من العامل ومل حيصل عنده علم  –ويتحقق أنه إذا عجز وحار يف درك حقيقة هذا 

فهو خبالقها أعجز، وأجهل، وأشد حرية" –حبقيقته 

1

 أمام جتلياته األكثر لطافة ورقة منها. 

 املتخيل الصويف، نظرية اخليال، ابن عربي.

Résumé : 

L'image mystique imaginaire vivant et l'existence, est de rencontrer l'efficacité et 

l'émotion, pour confirmer la présence et l'expression de cinétique, et révélant se produisant 

dans la distance s'étendant entre Dieu et la création. Où le connaisseur doit-il réaliser ces 

images d'où il est bien, "il est exilé fixe, existant inexistant, inconnu" Dieu a montré cette 

vérité à son serviteur, comme un exemple, pour savoir que si l'incapacité de réaliser la vérité 

de cela. Avec qui a créé ces manifestations frontales, les plus incompétentes, les plus 

ignorantes et les plus confuses. 
  

Mots clés: Mystique imaginaire, théorie de la fantaisie, Ibn Arabi. 

 

  Abstract:  

Imaginary mystic image living and existence, is to meet the efficiency and emotion, 

to confirm the presence and expression of kinetic, and revealing happening in the distance 

extending between god and creation. 

Where should the knower realizing these image from where it is well, "it is exiled 

fixed, existing nonexistent, unknown. God showed this truth to his servant, like an example, 

mailto:avasthar@gmail.com


  عند ابن عربي تبلور مفهوم المتخيل الصوفي في نظرية الخيال

 1017 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابات جامعة قالمة حولي                           313

to know that if the inability to realize the truth of this. He with who created this not 

capable, and ignorant, and most confused” front manifestations most amenity. 

 
Key words: Imaginary mystic, fantasy theory, ibn arabi. 
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 َقَضايا الـمـضُْمـوِن في ُموشَ َحاِت 
 ابِن الـصَ ــْيَرِفي الَغْرَناِطي

  
 محمد محجوب محمد عبد المجيد    

 قسم اللغة العربية  -كلية التربية

 جامعة أم درمان اإلسالمية/السودان    

 
ِشَّلصدد فض  ذا ددَ ذاس صددذذذ وـدد ذذريت ب،تهدد هذهددلدذاس  اىلددثذقضذيدداذـمددضْضذاسد فدددُم شََّحذتدددبذ

وْبدد وذ حذذاجلسدد  ذوانويددَّ ،ذتفددضو ذ ددوذاسَّ ددفو،ذاسددل اسغدد  ذذْددَّمذَِّعددَّمذقضذذخل دد 

ك ضذ تضدذِد ذذذـ ذاعصطردذقضذاست ضسذ سَّاحذِ ذاسَّىلضئلذاسفييث،ذهلوَّ دذ ضىلتهالكذاسق ِضءذنوضني

الذعد ذذتمذو حلصذيفذِ حيهذعلىذ فثذاسكرم،ذثذيفذ ىلمذسَّحض ذاسطبيوث،األن سسيذطض عذاحلمض ة

ذ.علىذغ را ذانشض ـثمخرْضتهذذ يي ضذجضء ذ،اسفمضئلذاسيفسيث

 .ذا  ذاس رييفذ-َِّل ض ذ-انم َّح

Abstract :  

This research aims to study the content's issues in the Mowashahat Ibn ElSayrafi, the 

study revealed disparity between physical and moral description as he used non consumable 

descriptions such as, also he get profits from the nature of Andalusia civilization. On the 

praise he was firm in generosity, as well as psychological virtues, but his wines was eastern in 

character 

Key words: The content- Mowashahat - Ibn ElSayraf 
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وهي جتلب اخلري ومتنع  مغروسة يف أعماق النفس البشرية فطرية، اخللقيةإن النزعة 

الشر حني تظهر، ويظهر الشر حني ختبو، ولذلك فإن اخلطاب القرآني يرغب الناس على تقوية 

 هذه النزعة يف دواخلهم. 

 األخالق فهو األول أما  األخالق؛ من عظيمني نيجمال يتضمن القرآني اخلطاب إن

 الثاني وأما واالستقامة، واليقني، القلب وسالمة املؤمن نفس يف هللا مبراقبة وترتبط الروحية،

القواعد املنظمة للسلوك اإلنساني وفَق ما حدده القرآن،  من جمموعة وهي اإلنسانية فاألخالق

  على اختالفهم.وبنفسه، وبالناس ة اإلنسان بربه عالق حتدد

 .ية، الروحية، السلوك، الفطرة.اخلطاب القرآني، األخالق، اإلنسان

 

Résumé : 

L'éthique est un inné, partie intégrante des profondeurs de l'âme humaine. Il apporte 

le bien et prévient le mal quand il apparaît. Par conséquent, le discours coranique veut 

renforcer cette tendance dans leurs âmes. 

Le discours coranique comprend deux domaines: Le premier est l'éthique spirituelle, il 

est lié à l'observation de Dieu dans le même croyant et l'intégrité du cœur et la certitude et 

l'intégrité 

La deuxième partie traite l'éthique humaine, qui est un ensemble de règles régissant 

le comportement humain tel que défini par le Coran, qui définit la relation entre l'homme et 

son dieu, et entre l'homme et lui-même, et avec les gens de toutes sortes. 

Mots-clés: discours coranique, éthique, humanité, spiritualité, comportement, inné. 

 

mailto:salimsimez@gmail.com
mailto:salimsimez@gmail.com


 مالمح البعد األخالقي في الخطاب القرآني 

 1117 جــوان،  19، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            566

Abstract :  

The ethics is an innates, integral part of the depths of the human soul. It brings the 

good, and prevents the evil when it appears. Therefore, the Quranic discourse want to 

strengthen this trend in Their souls. 

The Quranic discourse includes two fields : The first is spiritual ethics, it is linked to 

the observation of God in the same believer and the integrity of the heart and certainty, and 

integrity 

The second is human ethics, which is a set of rules regulating human behavior as 

defined by the Quran, which defines the relationship between human and his god, and 

between human and him self, and with people of all kinds. 

  

Key words: Quranic discourse, ethics, humanity, spirituality, behavior, innate. 
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شظايا الذاكرة في قصيدة:" شهرزاد والليلة الثانية 
 بعد األلف" لـ:"عبد الحليم مخالفة"

  
 ششاديـة شقـرو       

 كلية اآلداب واللغات   

  تبسة – تبسيجامعة العربي    

                     

 
اليت يريد، لكل شاعر طريقته اخلاصة يف اختيار ما يؤثث به نّصه ويعّبر عن  الفكرة 

"عبد احلليم خمالفة" من  لذلك تبحث هذه الدراسة عن مرجعية الذاكرة واملتخيل عند الشاعر:

اليت كتبها  "شهرزاد والليلة الثانية بعد األلف"يف قصيدته  تستبننةأجل الكشف عن املعاني امل

أمل  مع لكالذي يتشا املهدد باملوتحيث حاول أن يعرب عن أمل الوطن  ،اءيف العشرية التسود

 نة؟ر الشاعر عن هذه احمل، فكيف عّب" ألف ليلة وليلة"املهددة باملوت يف شهرزاد

 امليتناص، معمارية النص. التناص، املناص، النصية، املتعاليات، الذاكرة، الكتابة،

 

Résumé:  

Chaque poète à sa manière de choisir ce qui fournit son texte et exprime l'idée 

qu'il veut, donc cette étude cherche a comprendre la mémoire et la référence imaginaire de  

poète: "Abdel Halim Mokhlfa" pour découvrir les significations cachées dans son poème" 

chahrazede et la seconde nuit après le millénaire" dont il a écrie a les années de terrorisme, 

où il a essayé d'écrire  la tristesse de la patrie Menacé de mort  qui est similaire à la 

menace de mort de chahrazede dans "Les Mille Nuits et Nuit  comment le poète a exprimé 

cette detresse? 

Mots-clés: transcendences textuelle, le paratexte, intertextualité, le Métatextes, architexte, 

Hepertextualité . 

 

Abstract: 

Each poet in his own way to choose what provides the text and expresses the idea 

that he wants, so this study seeks to understand memory and imaginary reference poet, 

"Abdel Halim Mokhlfa" to Discover the hidden meanings in his poem "chahrazede and the 
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second night after the millennium" which he exclaims in the years of terrorism, where he 

tried to write the sadness of death threatened homeland that is similar to the chahrazede 

death threat in "the Arabian Nights Night and how the poet expressed this distress? 

 

Keywords: textual transcendence, the paratext, intersexuality, le Métatextes, the architext, 

Hypertextuality. 
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The Post 9/11 Debacle Caused by the US Democracy Rhetoric: 

Assessing the Case of Iraq between 2001 and 2009 

 

  Dekhakhena Abdelkrim et Toulgui Ladi  

Université 8 Mai 1945 - Guelma                                       

Abstract:  

This article analyzes why the Freedom Agenda, after the invasion of Iraq, did not proceed as the 

neoconservatives expected and how the rhetoric of the Bush administration on the Promotion of 

democracy was confronted by the nature of Middle Eastern society. It shows that the rush of 

neoconservatives for regime change in Iraq lacking real plans has compromised the administration’s 

efforts to promote democracy and sow liberalism in the rest of the region. 

Key words: US foreign policy, Iraq, neocons, democracy promotion, rhetoric. 

كان  العراق، كمااألجندة الدميقراطية، بعد غزو  املقال هو حتليل ملاذا مل تسر الغرض من هذا

ن اجلدد وكيف اصطدم خطاب إدارة بوش حول تعزيز الدميقراطية مع طبيعة ويتوقع احملافظ

لنظام يف العراق اندفاع احملافظني اجلدد لتغيري اسوف يبني أن  .جمتمع الشرق األوسط

وكذا الرامية إىل تعزيز الدميقراطية  خطط حقيقية قد قوضت جهود إدارة بوش إىلوافتقارهم 

 .لزرع بذور الليربالية عرب بقية املنطقة وعوده

 ،العراق، احملافظون اجلدد، تعزيز الدميقراطية املتحدة اخلارجية،الواليات  سياسة 

 .اخلطاب

Résumé: 

Cet article analyse pourquoi l'Agenda de la Liberté, après l'invasion de l'Irak, n'a pas progressé comme 

le souhaitaient les néoconservateurs et comment la rhétorique de l'administration Bush sur la 

promotion de la démocratie était confrontée à la nature de la société moyen-orientale. Il montre que 

la ruée des néoconservateurs pour le changement du régime en Irak, dépourvu de véritables projets, a 

compromise les efforts de l'administration pour promouvoir la démocratie et semer le libéralisme dans 

le reste de la région. 

Mots clés : politique étrangère des Etats-Unis, Irak, les néoconservateurs, promotion de la 

démocratie, rhétorique. 
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Introduction :  

After September 11, 2001, President George W. Bush had 

pledged, at least rhetorically, to make the promotion of democracy 

abroad a central objective of American foreign policy. There had been 

an emphasis on the moral and strategic imperatives for advancing 

freedom and democracy around the world as a response to terrorist 

threats. However, this task was to be carried out under different 

settings of unilateralism, military might and assertive hegemony. The 

2003 Iraq war was justified on the grounds of pre-emptive self-

defense against presumed weapons of mass destruction (WMD) 

proliferation and terrorism. Then, democratization became also part of 

the neoconservative rationale for military action.   

The purpose of this article is to analyze why the freedom 

agenda, after the Iraq invasion, did not proceed as the neocons had 

expected and what kind of justifications the Bush administration 

advanced for that - with a special emphasis on the dismissal of the 

geopolitical significance of the invasion and the nature of the Middle 

East society. It shows that the neoconservative surge for regime 

change in Iraq, lacking genuine plans for rebuilding the country and a 

good understanding of the region, has jeopardized the Bush 

administrations’ efforts to democracy promotion and his promises to 

plant the seeds of liberalism across the rest of the region.  

Democracy Promotion and the Case of Iraq : 

Recently, with the rise of security issues especially in poor 

countries and failed states, the Bush administration has come to define 

non-democratic, failed states as the most significant threat to national 

security.
1
 At least rhetorically, democracy promotion has become 

closely related to security interests and social engineering of foreign 

states.
2
 Given its historical legacy with US, Iraq became the primary 

influence behind the formulation of the National Security Strategy 

(NSS 2002) as a member of the ‘axis of evil’ and at the core of the 

‘Bush Doctrine’ of preventive war.  
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Consequently, Iraq was going to undergo democratic conversion 

that would subsequently mark the “first phase in a grand design for the 

moral reconstruction of the Middle East”.
3
  It was considered that 

Saddam’s demise would herald a new era for Iraq in which its 

longsuffering peoples would live in harmony and peaceful 

coexistence, and the nurturing of democracy in Iraq would become an 

example to the rest of the region for the benefits of embracing 

American ideals. Indeed, it was envisaged as a ‘beacon of democracy’ 

to be mimicked by other nations of the Middle East. 

Democracy obviously has many social, economic, cultural and 

psychological preconditions, but those who thought America had a 

mission to democratize Iraq gave no thought to them, much less to 

helping create them.
4
 For their delicate task of social engineering, the 

only instrument they thought to bring along was a wrecking ball. The 

Bush neoconservatives followed this idea, arguing that America 

liberates the terrorized and promotes democracy overseas in order to 

prevent the threatening behavior of undemocratic regimes. Definitely 

believing that the “internal character of regimes defines their external 

behavior”,
5
 Bush argued that “American security depended on the 

promotion of regime change in other societies,” especially in the 

Middle East.
6
 

Building ‘A Shining City’ on the Arab Hill : 

The Bush administration qualified the invasion of Iraq as a 

divine mission to build ‘a shining city on a hill’ in Arabia. As Ronald 

Reagan emphasized, “America is a shining city upon a hill whose 

beacon light guides freedom-loving people everywhere.”
7
 These lights 

were supposed to shine over Baghdad’s dark nights imposed by 

Saddam’s rule to guide the Iraqi people to democracy. Many scholars
8
 

think George W. Bush had his city on a hill moment after September 

11, 2001 when he framed the war against terror as a moral response; a 

mission blessed by God that the rest of the world would join in. 

“America was targeted for attack because we’re the brightest beacon 

for freedom and opportunity in the world,” the president said “and no 
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one will keep that light from shining.” But other scholars
9
 have 

concluded that Bush had already blown his city on a hill moment with 

the world’s condemnation of the war on Iraq and the “growing 

discomfort at home at mounting US casualties with no end in sight”
10

 

and the flare-up of sectarian violence all over the region. 

President George W Bush has condemned the ‘freedom deficit’ 

in the Middle East and said the United States must remain focused on 

the region ‘for decades’. “Our commitment to democracy is being 

tested in the Middle East,” he said.
11

 Bush said dictators in Iraq and 

Syria had “left a legacy of torture, oppression, misery and ruin”. The 

establishment of a free Iraq at the heart of the Middle East will be a 

watershed event in the global democratic revolution. He portrayed the 

war in Iraq as the latest front in the “global democratic revolution” led 

by the United States.
12

  

The Bush Doctrine, and neoconservative reasoning,
13

 held that 

containment of the enemy as under the Realpolitik of Reagan did not 

work, and that the enemy of USA must be destroyed pre-emptively 

before they attack using all the available means.
14

 Yet, after the 

primary justification for the invasion of Iraq had become apparently 

based on false premises, a solid rationale was therefore required to 

legitimize the continued occupation of Iraq. Rajiv Chandrasekaran 

claims that: [Bush] deemed the development of democracy to be no 

longer just an important goal. It was the goal. Iraq would have to 

become that shining city on a hill in the Arab world”.
15

 This was to be 

achieved by redressing the region’s ‘democratic deficit’, something 

the Administration had touted as the central explanatory variable for 

the attacks of September 11.  

Divergence within President Bush’s cabinet between key players 

such as the Vice-President, the Secretary of Defense and the Secretary 

of State relegated State Department efforts and centralized power in 

the Department of Defense (DoD). Nevertheless, an interagency 

planning process produced guidance on issues such as security sector 

reform and a high-level outline for Iraqi reconstruction while 

departments undertook more detailed work on postwar issues.
16

 This 
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guidance was supposed to inform later decisions taken by coalition 

officials in Baghdad.  

Exporting Democracy to Iraq: The Neoconservative Vision : 

Rhetorically, the foundations of the G. W. Bush administration’s 

efforts to democratize Iraq were laid well before the invasion itself 

commenced, with its outright dismissal of the Middle East’s 

exceptionalism. As Richard Perle argued, “A democratic Iraq would 

be a powerful refutation of the patronizing view that Arabs are 

incapable of democracy”.
17

 G. W. Bush himself expounded on this 

theme by citing the successful examples of Japan and Germany 

“moving toward democracy and living in freedom”.
18

  

Contrary to Clinton’s ‘democracy enlargement’, Bush targeted 

precisely the Middle East region to exert his imperial agenda. Steven 

Hurst delineates the cause of the United States’ search for hegemony 

over the Middle East region to its abundant oil revenues. However, the 

United States has been unable to move its hegemony in the region 

beyond security guarantor into “deeper economic integration and the 

spread of hegemonic values.”
19

 This failure to penetrate the region has 

had “significant ramifications for the United States’ policies, not least 

in the frequent need to resort to coercion to maintain its dominant 

position”.
20

 

Thus, the new US approach to the region is manifested in 

adopting two coercive tools: regime change and democratization. 

Actually, the Administration’s broad intentions in Iraq, with reference 

to the strategy of democracy promotion, were summarized concisely 

by William Robinson: “Washington hopes it can bring together a 

national elite that can act as effective intermediaries between the Iraqi 

masses and the US transnational project for the country”.
21

 The main 

goal of this formulation was to set up a viable political order able to 

achieve internal stability and guarantee access to oil and markets and a 

launch pad for further transnational economic and political penetration 

of the Middle East.
22

 In pursuing these aims, the Bush Administration 
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opted for the promotion of elite-based democracy in Iraq 

incorporating a range of significant reforms. 

Before the invasion of Iraq, President G. W. Bush promised 

Iraqis to determine their own form of government while guaranteeing 

no other dictator to emerge.
23

 While this seemed comforting, it in 

effect meant putting checks on the will of Iraqi people in doing so. In 

fact, the US did not only edict the broad composition of Iraq’s new 

government, but also to transfer power to a coalition of exiled Iraqi 

elites.
24

 This coalition was likely to be headed by Ahmed Chalabi as a 

favorite of the Pentagon and influential neoconservatives. The role of 

Chalabi and other Iraqi exiles was publicizing the virtues of Western 

liberal democracy and free market economics within Iraqi society and 

provide legitimation for the promoted ideology.
25

 

By forming a Coalition Provisional Authority (CPA) to 

administer the country temporarily, the United States undertook a 

large-scale assistance program meant to stabilize the country through 

the rehabilitation of economic infrastructure, and the formation of a 

representative government as the main vehicles for rebuilding the 

country. During the summer of 2003, the CPA’s political team 

developed a plan for the transition to democracy and, with it, 

sovereignty. This plan closely paralleled Bremer’s views as expressed 

in his first week and reflected the conclusions about democratization 

that the responsible CPA staffers had formed since their arrival in 

Baghdad.
26

 To rebuild the state, initially Iraq needed a new 

constitution that Iraqis themselves direly wanted.  

To that end, the CPA set in motion a number of initiatives.
27

 

With respect to democratization, the plan included specific objectives: 

drafting the constitution, building an electoral apparatus, and 

developing political parties.
28

 Ironically, many decisions taken by the 

former CPA after the war’s end in March 2003 helped strengthen the 

insurgency and further alienate many Iraqis while optimists saw their 

hopes for a new democracy dashed by violence and chaos.  
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US Legacy in Iraq and the Failure of Democratization : 

The Bush administration’s early reluctance and insufficient 

planning for Iraq’s postwar reconstruction has had serious and deadly 

consequences.
29

 Once Saddam’s government was overthrown, a 

power vacuum ensued as the US did not initially step in to fill the 

void. Consequently a wave of widespread looting, disorder, and 

insecurity prevailed setting the tone for the postwar environment.
30

 

Moreover, this security breakdown and lawlessness, allowed a bunch 

of Saddam’s loyalists to undertake a low-level insurgency against 

American forces.  

Having destroyed Saddam’s military and security apparatus, the 

thinking went; American soldiers would be viewed as saviors not 

occupiers. By capitalizing on the good will of the Iraqi people the 

Americans could quickly scale back their military presence and bring 

in civilian experts to help a new Iraqi government, headed by 

expatriates like Ahmed Chalabi, create a new democratic state.
31

 Larry 

Diamond, a former Senior Advisor to the CPA in Iraq, commented 

that the immature assumptions of American war theorists “quickly 

collapsed, along with overall security,” immediately after the war as  

US troops stood unconcerned, and as much of “Iraq’s remaining 

physical, economic, and institutional infrastructure was systematically 

looted and sabotaged”.
32

 

Proponents of the US invasion sustained the moral ends of 

establishing freedom and democracy in Iraq with the formation of an 

inclusive government that encompasses all the key ethnic, religious, 

and tribal groups. They believed that a democracy firmly planted in 

the heart of the Arab world would become an ally of the West in the 

perceived fight against Islamist extremism. To maintain a transition 

from authoritarianism to democracy, recognizing that the new Iraq 

was an imperfect political system, many downplayed the serious and 

longstanding sectarian divisions that bedeviled Iraq and argued that 

the newly built Shiite-dominated government would be acceptable and 

would not align itself with Iran.
33
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Meanwhile opponents of the occupation focused on the ensuing 

casualties among both Americans and Iraqis and human rights abuses 

(e.g. Abu Ghraib prison). They contended that a continued 

international presence greatly exacerbated the situation. Initially, they 

pointed out that the occupation had had too few troops to stabilize the 

country and root out the growing number of insurgents, especially 

after the CPA ordered Saddam’s military, security, and intelligence 

infrastructure disbanded. Opponents further blamed Washington for 

lack of preparation at the beginning of the operation, which would 

have allowed a quicker exit, especially after the 2005 Iraqi elections. 

For them, to maintain stability and prevent sectarian reprisals and 

looting, policy actions would have implemented a much more efficient 

transition plan that would have handed over political power sooner. 

These criticisms became even more pronounced after 2006 with the 

rapid deterioration of the Iraqi security situation.
34

 

Thus, the democratization process in Iraq can be seen with 

respect to the impact of the US legacy in the country. By the standards 

that were originally set forth as the reasons for the 2003 invasion, 

there is in fact a gloomy and a very mixed picture about America’s 

influence. In its occupation of Iraq, the United States fell far short of 

the ambitious objectives set out by the Bush administration. The 

failure of the US intervention in Iraq is reflected in the demise of the 

democratic rule of the country.  

In the face of exponentially rising violence, the US had 

effectively lost control over the strategy of democracy promotion. It 

subsequently failed to secure one of its key strategic aims in Iraq, 

namely to facilitate a transition from authoritarian governance to elite-

based democracy. Consequently, the democratization agenda has 

taken a different path from that designed by Washington following the 

invasion. This was due to direct and indirect factors that fueled 

instability and disturbed the US officials, precipitated plans for state-

building and undermined efforts to democratization.  
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Reasons behind the Failure of Democratization: 

There are two fundamental reasons that led to failure on the part 

of the US giving rise first to the insurgency, and then eventually the 

collapse of its main strategic objectives in Iraq. The First factors have 

to do with the institutional and procedural impediments that hampered 

the installation of infrastructure for a democratic state in Iraq. The 

Second reasons have to do with more rhetorical impediments to the 

legitimacy of coercive democratization.  

a- Direct Initial Causes: 

The conditions underlying post-war planning and management 

had led to mess and chaos. According to a legion of critics, the 

planners of the Bush administration made a series of critical mistakes 

that have turned what might have been a successful democracy into a 

fiasco.
35

 The administration erred the most, according to critics, on 

disbanding the Iraqi army, which might have played a valuable role in 

restoring security to the country. And it erred further in its harsh 

decrees proscribing members of the Ba’ath Party from participation in 

Iraq’s public life – a decision, like that which disbanded the army, 

needlessly antagonizing the Sunnis and pushing many of them into the 

insurgency as a security vacuum ensued.  

In addition to lack of planning, the prospects for democracy in 

Iraq have been hampered by sectarian cleavage and ethnic 

fragmentation. The most important challenge to the success of the 

American effort is that Iraq is a profoundly divided society. Perhaps 

the most serious mistake the United States made was to organize the 

new political system in Iraq on a sectarian basis. Iraq does not have a 

single society, the society is fragmented, and there are rather 

‘societies’.  

Thus, to bring an accord among the different Iraqi factions a 

uniting constitution was needed. This Constitution, as finally written, 

with considerable influence by Bush’s Ambassador to Iraq, Zalmay 

Khalilzad., was approached as a “tripartite peace treaty”.
36

 Due to the 

Sunni boycott, and because Americans so dominated the constitution 
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writing process (TAL was written in secret mostly by Americans), the 

constitution’s legitimacy has been undermined in many Iraqi eyes, and 

with it the Shiite-led government it ensued.
37

 

Given these differing views about the constitution there had 

been a central debate in Iraq about whether federalism would 

strengthen the state and national identity or instead be a source of 

division.
38

 The government that the Iraqis have formed proved ill-

equipped to resolve the Iraqi differences, but it did in fact outline a 

decentralized federalist system that could support the division of Iraq 

into regions of comparative independence.  

The weak role of civil society or its absence reflected negatively 

on the legitimacy of state power leading to the separation of people 

from the state because the state’s power did not come out as an 

expression of the will of the people. Thus, this led to the use of 

violence and the emergence of clandestine opposition and political 

violence. Furthermore, the escalating violence has weakened 

moderates in society at large as well as within the major political 

parties. 

b. Indirect Subsequent Causes : 

The insular nature of US occupation, namely its isolation from 

the ordinary Iraqi people, its failure to ‘internationalize’ the 

occupation and reconstruction process early on, and the increasing 

death toll greatly soured its relations with the international 

community.
39

 The US Government has openly admitted having 

invaded Iraq under false pretexts (no connection to 9-11, no WMDs).  

In fact, President Bush lied to the US Congress.
40

 Moreover, The Bush 

administration’s obsession with control throughout the occupation, 

inadvertently delegitimized the Iraqi Governing Council (IGC) as its 

members were handpicked by the US among the former exiles, which 

convinced many Iraqis that they were effectively puppets of 

Washington.
41

 

 The already shaken credibility crisis deepened with the 

widespread corruption. While Iraqis had become accustomed to 
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corruption after years of sanctions and mismanagement, they did not 

expect the complicity of some American officers and officials in 

pushing projects of doubtful benefit and legality that cost Iraq billions 

of dollars that are still unaccounted for.
42

  

Moreover, Iraq’s geographical location in the Middle East - 

bordering six states different in civilization, culture and language - 

have had a significant and clear impact to the Iraqi demographic 

reality. The complex composition of the Iraqi society put the country 

at the center of religious and ethnic conflicts. Since the dividing line 

between majority Sunni and majority Shiite areas in the Middle East 

runs through central Iraq, its domestic politics have become “a pawn 

of more stable, theocratically-inclined countries on either side”
43

 and 

susceptible for frequent meddling from its neighbors. Some 

neighboring countries have used this to serve their strategic political 

interests,
44

 and largely contributed in undermining Iraq’s security, and 

Iraqi democracy. Consequently, the sectarian polarization of regional 

politics has exacerbated and disrupted the Iraqi transition even more.  

Conclusion:  

More than a decade has now passed since the first Iraqi 

Constitution after the demise of Saddam’s regime has been adopted 

and Iraq is still one of the most dangerous, unstable and corrupt 

countries in the world. Democracy is still creeping along the bloody 

streets of wrecked cities in Iraq. It is clear that the ill-conceived US 

experiment to remake Iraq on its image has failed. The deep structural, 

legal and political failings of the Iraqi state, for which both US 

officials and Iraqi politicians bear responsibility, have contributed 

greatly to this failure.                                                                                                       

From a Machiavellian perspective, the G.W. Bush 

administration’s policies have succeeded. Iraq will never attack 

America’s oil-producing allies again. However, by many measures, 

post-Saddam Iraq suffers from poor democratic governance. The US 

invasion and subsequent developments in the new democratic Iraq 
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brought about the increasing fragmentation of social and political life 

and a declining of well-being in the population.  

A lengthy list of mistakes made by President Bush and his 

officials has marked the reality of transition to democracy in Iraq: the 

failure to plan for the occupation, the self-serving assumptions 

regarding how Iraqis would respond to ‘liberation’, the reckless 

disbandment of the Iraqi army, the unprecedented scale of 

administrative and financial corruption in US-financed reconstruction 

efforts and the venomous effects of weapons on Iraqi ‘hearts and 

minds’. In fact, Bush’s strong suit in Iraq was building a successful 

democracy. However, the Bush administration played a potentially 

strong hand poorly. But these mistakes and the lack of forethought 

reveal a more fundamental issue: hubris and hegemony.
45

  

Consequently, credibility evoked the Bush administration’s 

discourse about democratization. As Bush had expressed earlier that 

the US commitment to democracy was being ‘tested’ in Iraq, many of 

the claims (made in the Bush Doctrine about encouraging democracy 

as a route to overcoming terrorism) have been brought into question 

by the case of democratization in Iraq. Critics have argued that 

coercive democratization in Iraq has sown the seeds of the ensuing 

violence and played a large role in enabling the growth of terrorism in 

the state.
46

 While the presence of democracy is not in itself a cause of 

terrorism, it is often agreed that regime change and the ambiguous 

process of democratization adopted by the CPA helped to embolden 

Jihadists and facilitate sectarian terrorism between Iraqi communities. 

Contrary to the Bush administration's claims about undermining 

Jihadism through intervention in Iraq, regime change and events in the 

state from 2003 to 2006 actually played a key role in fostering Jihadist 

violence. It is not that democracy in Iraq itself encouraged Jihadism, 

but rather that through its actions, the Bush administration 

inadvertently established in Iraq an ideal breeding ground for this 

ideology and the rise of ISIL. 
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