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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ـــــــــــــــــة        رئاسة الجمھوریــــــــ

قسنطینةـ جامعة منتوري بیة                 المجلس األعلى للغة العر

:إشكالیة ملتقى مشترك موسوم

واستعمالھاالعربیة التكنولوجیات الجدیدة ودورھا في صناعة اللغة 

:ــ اإلشكالیة

في ظّل التكنولوجیات الجدیدة التي أتاحت لمستعملي اللغة آلیات جدیدة في 
اإلبداع والتلقي، وبات من الضروري مساءلة موّجھات التفاعل الحاصل بین اللغة 

ولقد . تلفة، والقیم الجدیدة التي نشأت عنھاالعربیة ووسائط التقنیة وتطبیقاتھا المخ
أصبح الحدیث عن الوسائط االلكترونیة جزءاً ال یتجّزأ من التحّكم في استعمال 
اللغة وإنتاج الخطابات، بل أیضاً وسیلة من وسائل الصناعة المعجمیة، وتعلیمیة 

بیقات اللغات، ولذلك یطرح في كّل مّرة، ویظھر فیھا وسیط جدید، وتوفر فیھا تط
جدیدة، وسؤال قدرة اللغة العربیة على االرتھان إلى متطلّبات ھذه الوسائط 
المعقّدة، وسرعة  مواكبتھا وتكیّفھا وفق منظومتھا االصطالحیة المعقّدة، األمر 
الذي  یثیر إشكاالت عدیدة من قبیل واقع الثقافة الرقمیة في البالد العربیة،ومدى 

علومیات والبرمجیات وما تستدعیھ من تمثّالت تمّكن المستعمل العربي من الم
.ذھنیة وعملیات إدراكیة تؤّدي إلى تغیر منظومة القیَم لدى اإلنسان العربي

واللغة العربیة، لیست بمعزل عن التفاعل مع اإلمكانات الواسعة للشابكة التي 
وقیم نراھا الیوم تدمج مستعملیھا  في عالم من التحّوالت التي  تطال نظام اللغة 

والثقافیة للمجتمع العربي، اإلبداع، قد ال یستجیب بعضھا للحاجات النفسیة
صة أمام معّوقات حقیقیة ترتبط أساساً بثقافة استھالكیة للتكنولوجیا دون وبخا

وعدم ةاإلسھام في إنتاجھا، وعدم القدرة على حّل مشاكل الكتابة باللغة العربی
یة التي فرضتھا اللغة اإلنجلیزیة باعتبارھا استساغتھا لكثیر من اإلجراءات التقن
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الحامل األساسي للتكنولوجیات الجدیدة، إضافة إلى وجود نوع من المقاومة الثقافیة 
التي تحول دون االنخراط اإلیجابي والفّعال في استعمال الوسائط التكنولوجیة بعیدا 

.نسي معھااعن كّل تعامل روم

جیة الكبرى في مجال السمعي البصري لقد أصبحت منجزات الثورة التكنولو
وتقنیات الشبكة العالمیة عامالً فعاال في تسریع وتوسیع عملیة انتشار ثقافة 
العولمة، وأسھمت ھذه التكنولوجیات في إنشاء  أفكار جدیدة ولغة جدیدة، 
وخطابات جدیدة، وكتابة جدیدة لم تعد الیوم مرتبطة باللغة الطبیعیة، بل أصبحت 

أشكال التواصل المكتوب بلغة اصطناعیة مثل لغة الریاضیات ولغة تُحیل على 
المنطق ولغة اآلالت والحواسیب إضافة إلى تدخل لغات أنظمة داللیة أخرى 

وأمام ھذه الثقافة االفتراضیة الجدیدة، نتساءل الیوم . كالصورة والموسیقى وغیرھا
قنیة، وما ھي الخیارات عن واقع اللغة العربیة واإلبداع في ظّل إكراھات ھذه الت

الممكنة التي تمكن من الحفاظ عن القیم اللغویة واإلبداعیة العربیة الكبرى 
والفاعلة، جراء تلقي آثار الثقافة االستھالكیة للتكنولوجیات الجدیدة الذي یؤّكد 

ن أنفسھم بأنّھا تھدد اللغات الطبیعیة وقیم ماء التكنولوجیات الجدیدة الغربیوعل
.اإلبداع

:ــ أھداف الملتقى

یھدف الملتقى إلى رصد اإلشكاالت الحقیقة المرتبطة بأثر التكنولوجیات -1
.الجدیدة ة على واقع استعمال اللغة العربیة

تثمین التحّوالت اإلیجابیة التي ساھمت في خلق تفاعل إیجابي بین اللغة -2
.العربیة والتكنولوجیات الجدیدة

في الجزائر،من اختیار الطرق السلیمة تمكین مستھلك الثقافة الرقمیة -3
.النخراط أفضل في الشابكة

:ــ محاور الملتقى

حركیة استعمال اللغة العربیة في ظل تطبیقات الوسائط -1
.الجدیدة
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.واقع اإلبداع األدبي والمجازفة بقیمة اللغة العربیة-2
.المحتوى الرقمي باللغة العربیة على الشابكة-3
.القدیم، والمحتوى الرقميالعربیة بین المتن اللغوي -4
.الذكاء الصناعي وبرمجیات التخزین والقراءة-5
.التعّرف اآللي على المكتوب العربي-6
. قیم التكنولوجیات الجدیدة بین المراھنة علیھا ومقاومتھا-7
. النّص األدبي الرقمي-8
.وسائل التواصل المعاصرة ودورھا في الشعر والشعریة-9

: الوسائل الحدیثة وأثرھا في حركیة اللغة العربیةنماذج منـ 10
.اللویحة/ الیوتوبیة/ التوترة/ الفسبكة

:ــ المستفیدون من الملتقى
.ـ األساتذة الباحثون1
.ـ طلبة الدكتوراه2
.ـ المختّصون في المعلومیات والبرمجة الصوریة3
.ـ اللسانیون والمبدعون4
.ـ رجال اإلعالم5

:الرئیسان الشرفیان للملتقى 
.جكون عبد الحمید ، رئیس جامعة اإلخوة منتوري، قسنطینة/ د.أ
.صالح بلعید ، رئیس المجلس األعلى للغة العربیة / د.أو

حسن كاتب:د .أ: رئیس الملتقى 
.الصدیق حاجي: د: المنسق العام 

: اللجنة التنظیمیة للملتقى
.رئیس اللجنةعبد السالم غجاتي. أـ 

: عن المجلس األعلى:األعضاء
ـ محند أویذیر مزیاني 
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.أمینة بلعال: د.أـ
. سھام عبد الحفیظــ

.د ـ حسینة مزیاني
: جامعة منتوريعن 

.حسن كاتب: د.ـ أ
.عبد السالم غجاتي. ـ أ
.حاجيالصدیق : دـ

. حدیدسھیلة. ـ أ
.حمزة شھیلي. دـ 

.بلھانيأحمد .ـ د
.محمد األخضر صبیحي: د.أ

.أ ـ فیصل رمون
.أ ـ راضیة صحراوي

: اللجنة العلمیة
.رئیس اللجنة.الربعي بن سالمة. د .أـ 
.حسن كاتب. د .أـ 
.أمینة بلعال. د .أـ 
.زھیرة قروي. د .أـ 
.حسینة علیان.د ـ 
.أحمد بلھاني.د ـ 
.حمزة شھیلي.د ـ 
.قنیدرةبالل . ـ أ
.الصدیق حاجي. دـ 

:ــ تواریخ مھّمة
10/04/2017:ـ آخر أجل الستقبال الملخصات

15/04/2017: الملخصاتقبولب، واإلشعار المبدئي الرد ـ 
20/04/2017:المداخالت كاملةتالمـ آخر أجل الس

30/04/2017:ـ الرّد على المقبولین
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جامعة ب، 2017ماي18و17: تاریخ ومكان انعقاد الملتقى•
.منتوري قسنطینة

:ــ المسھمون 
.المجلس األعلى للغة العربیةــ

.ــ جامعة منتوري قسنطینة
:المشاركةشروط

، )كلمة500حوالي (یقدم الباحث ملّخصاً ال یتجاوز صفحة واحدة بلغة البحث،ـ1

موضوع العنوان المداخلة، والمحور الذي تندرج فیھ، مع بیان أھمیةیتضمن 

وعالقتھ بمحاور الملتقى، ویرَسُل الملخص عبر البرید ونتائجھ المتوقعةوأھدافھ

اإللكتروني، مرفقاً باستمارة المشاركة وسیرة علمیة مختصرة، كما یشترط أن 

ملتقیات ، أو مشارك بھ في ، وغیر منشورجدیدا أصیال ویكون موضوع البحث 

.سابقةأو ندوات 

.صفحة مع المراجع والمصادر20ث ال یتجاوز البحـ 2

ببرنامج یرسل الباحث بعد قبول مخطط البحث ، مداخلتھ كاملة محررةـ 3
في ) 16(، حجم (Traditional Arabic)بالنسبة للغة العربیة بخط) وورد(

بالنسبة للفرنسیة 12مقیاس Timesفي الھوامش، وبالخط ) 12(المتن، و
.واإلنجلیزیة

.في نھایة البحثوقائمة المراجع توضع الھوامش ـ 4

تخضع جمیع البحوث للتحكیم العلمي، وتختار لجنة التحكیم الموضوعات ـ 5
.جلس األعلى للغة العربیةمجلة المعدد خاص من المتمیزة لنشرھا في 

أما الجھة المنظمة یتحمل المشاركون المقبولون نفقات النقل فقط ، :مالحظة
+ الفندق + المطار : وإلىمن والنقل ضمان اإلقامة واإلطعام تتكفل بللملتقى ف
.الجامعة

.2017/ 16/05سیكون ابتداء من ـ استقبال المشاركین 
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: ــ روابط االتّصال

031811210:ـ الھاتف الثابت
0550064968:ـ النقّال

اإللكتروني ترسل أوراق البحث العلمیة على البرید :ـ البرید اإللكتروني
colaten2017@umc.edu.dz:اآلتي

رئیس المجلس األعلى للغة العربیة              رئیس جامعة منتوري

عبد الحمید جكون: د.صالح بلعید                              أ: د.أ

استمارة المشاركة

......................................................................:  ـ اسم ولقب الباحث

:  ..............................................................ـ المؤّسسة التي ینتمي إلیھا

:  .......................................................................ـ التخّصص الدقیق

: ..........................................................................   الدرجة العلمیةـ

: .........................................................................البرید اإللكتروني ـ 

...........................: ................................................ـ الھاتف النقال

............................................................................:عنوان المداخلةـ 

..............................................................................:محور المداخلةـ 

:ملخص المداخلة•
....................................................................................................
....................................................................................................
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