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ظلذ الىخاباث الحائطيت واملىلىصاث ّ
الصخشٍت مىز غابش ألاصمان وإلى اليىم حسخلطب ألاهظاس وجحظى باالهخمام ،حيث
جثير هزه املماسساث في دًمىمتها وبشوصها مً خالٌ الفضاء والضمً ّ
عذة حساؤالث لها راث فائذة ّ
خاصت باليسبت للعلىم
إلاوساهيت والاجخماعيت.
إرا واهذ مماسست الىخاباث الحائطيت املعاصشة عسيرة الفهم وصعبت إلاد ان في السياق املغاسبي ،فزلً ّ
ألن املىضىع
س
لم ًخم أصيلخه بطشٍلت وافيت مً مىظىس الطشق والاستراجيجياث التي ٌسخذعيها واملضامين التي ًجىذها في الفضاء
العام .وهىا جىمً الفائذة مً أهميت جحليله وبعمم .رلً ما ٌسعى إليه هزا العذد الخاص ملجلت إوساهياث والزي
يهذف إلى حسليط الضىء على هزه الظاهشة الىالميت التي حضيل إحذي الخعابير الفعليت للخغيراث اللغىٍت والثلافيت
والسىسيىمياهيت في البلذان املغاسبيت.
ّ
خاصت ّأنها جثاس مً خالٌ الشغبت في الخبين،
أصبحذ مماسست الىخاباث الحائطيت أهثر حضىسا في الفضاءاث العامت،
وفي وىنها اهبثلذ عً حشواث اجخماعيت وسياسيت وزلافيت ومصادفاث الحياة اليىميت .وهي "ججشف" مً خالٌ رلً
اللغاث والشمىص والخطاباثً .ىفي الخمعً فيها ليخضح رلً جل ّيا للعيان.
ٌسخحم هزا الفعل الاجخماعي ّ
املعلذ أن ًىضف وٍجسم مً خالٌ ّ
السشدًاث الحضشٍت ) (Orlandi, 2001وألادبياث
الحائطيت ) (Billiez, 1998التي ٌعشضها في الفضاءاث العمىميت الىجه الخفي للحياة الاجخماعيت الخاضعت ملعاًير
معيىت وهى ًذعى في رلً أًضا إلى اسخىضاف عميم للخىصيماث التي ًمىً سؤٍتها في املجاٌ املعاش مع البحث في
أصىلها ومساساتها وسمىصها وأدواتها وميزاتها ،وهزلً غاًاتها.
جمثل الىخاباث الحائطيت على اخخالف أصيالها (غشافيتي الىسم-فىىن الضاسع) في السياق الجضائشي مىضىعا لبعض
ّ
الاجخماعيت
اللساهياث
في
وخاصت
الاجخماعيت
العلىم
في
البحىر
; (Ouaras, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018 ; Si Hamdi, 2014 ; Bedjaoui, 2018
ًّ
مؤخشا ،لم ًخم الاهخمام بالحلل
)Hedid, 2015وعلى الشغم مً الضغف الزي عشفخه هزه الظاهشة اللغىٍت
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ّ
املغاسبي باللذس الياف ولم ًحظى هزا الاخير إال بلليل مً الخحليل ورلً مً حيث هزه العالماث التي حضيل مماسست
سىسيى-لغىٍت راث داللت حعبر بضيل مباصش عً حعليذاث مخعذدة ألابعاد في الحلل الاجخماعي املغاسبي.
وعليه ،سييىن هزا العذد الخاص مىاسبت للضشوع في جفىير عابش للخخصصاث حىٌ خصىصياث ووظائف هزا الفعل
اللغىي ومسائلت املذي ّ
الذاللي و الخطابي للعالماث التي هشاها في الفضاء العام في البلذان املغاسبيت .ألجل رلً إن
الخحذي الزي هشفعه هىا ال ًىمً فلط في وصف هزه املماسست اللغىٍت مً حيث وىنها مجشد صيل للخىاصل أو
ّ
للخعبير عً الزاث ،بل في جحذًذ وجحليل مخخلف الاستراجيجياث ،التي جثاس مً أجل أن جبلغ غاًتها ورلً مع مشاعاة
ألابعاد اللغىٍت والسىسيى-زلافيت وإلاًذًىلىجيت والهىٍاجيت والجغشافيت ،إلخ.
هيخظش مً الشاغبين في املساهمت في هزا العذد البحث في هزه املماسست ّ
السىسيىلغىٍت (التي لم جحظى باالهخمام اليافي
في الىلاصاث العامت وأحياها حتى في ألاوساط ألاوادًميت) مً حيث هي مىضىع د است كائم في ّ
حذ راجه والتي سيؤدي
س
ّ
الحس املضترن الزي ًجعل مً اليلمت على الحائط حعبيرا هامضيا لهزه
جبينها إلى جحليم الهذف املخمثل في جفىيً
الجماعت الاجخماعيت أو جلً ،ورلً مً أجل وضعه في دائشة املسائلت العلميت التي جدىاوله ،ومً حيث وىهه مماسست
اجخماعيت معلذة .وٍمىً هىا الىضف عً الذًىاميىياث إلازىىاجخماعيت واللغىٍت والذالليت الضشوسٍت مً أجل فهم
الحلل الاجخماعي في البلذان املغاسبيت في عمىمها.
ٌسعى هزا العذد مً مجلت إوساهياث إلى سبط املساهماث املىخظشة باملحاوس الخاليت ،وهي ليسذ حصشٍت ،إر ًبلى
الباب مفخىحا أمام إسهاماث أخشي جشجبط باملىضىع:
جاسٍخ وميزاث مماسست الىخاباث الحائطيت في السياق املغاسبي. ّالىخاب والذعاماث واملىاكع التي جيضش هزه املماسساث السىسيىلغىٍت.
اللغاث والشمىص املعخمذة في مماسست الىخاباث الحائطيت.الشسىم الحائطيت في مىاجهت حمالث اصاحتها.ّ
خطاباث ألاوسام الحضشٍت مً مىظىس البث والخللي.الجىاهب الاصطالحيت وسبل أسصفت الىخاباث الحائطيت.الخجلياث الفىيت في ّالساحاث الحضشٍت.
-أزش مىاكع الخىاصل الاجخماعي على مماسست الىخاباث الحائطيت.
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