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 :ىإشكالية الملتق /01
ملرأة العربية بعد سكوت طال أمده وخلت األجواء للرجل، وحتولت إىل إمكانات كتبت ا

ت يف ختصه دون املرأة، ثم كانت الوثبة النسائية اليت جتلى من خالهلا حرمانها، وتراكمت االبداعا

طروحات كثرية، وكانت ردة الفعل سريعة نافست وجتاوزت الرجل يف خمتلف البلدان العربية حتى 

زلت عرب أجيال يف صورة الدونية اليت علقت بها، خُتأونقدت ابداعاتها ضمن تصورات رأة ذاتها، دت املقُنو

وكانت مرجعياتها األساسية قائمة يف جوهرها على التمييز اجلنسي، واملوروث الثقايف والعريف، 

 ،حررصرت كتاباتها يف حماور حددت طبيعة الكتابة النسائية مثل: الكتابة كبوح للذات والتوُح

ه لسلطة الرجل واجملتمع الذي م وآخر معارض، والكتابة كخطاب موجوالكتابة كإنتاج لوعي قائ

 كبلها بتقاليده وأعرافه يف سياق التخلف العربي العام .

بعقليته املنغلقة واحنصرت تصوراته  واقرتنوعليه كان نقد الرجل للكتابة النسائية مميزا  

، وبني ة ومنط التواصل بينها وبني الرجلأة وعالقتها بالكتابيف طروحات مل تتفصل عن وضع املر

ستوى امله إىل حد كبري النقد الذي خصّ الكتابة النسائية سواء على االنسان وذاته يف ظل موروث وّج

 أم كيفيات القول وبالغة اجملاز. ،أم التيماتي ،املصطلحي

الضوء على النقد الرجالي الذي لتسليط فإننا نسعى من خالل هذه الورقة البحثية  مثةمن و

ونفصل حماور البحث حسب األسئلة الفرعية  خّص الكتابة النسائية يف كل بلدان الوطن العربي

 اآلتية :

 ماهي مرجعيات وخلفيات النقد الرجالي للكتابة النسائية ؟ . -
 ماهي املصطلحات اليت ارتبطت بالنقد النسائي ؟ . -
 تابة النسائية ؟ .صرت فيها الكماهي احملاور اليت ُح -
على  جعتهاماهي ردود املرأة ؟، وهل ميكن اعتبار متردها إبداعيا قفزة نوعية أهلمت املرأة وش -

الكتابة يف كل شؤون احلياة ؟، وبعبارة أخرى هل كان نقد الرجل للكتابة النسائية نقمة 

 أم نعمة عليها؟ .
ة دفاعية حتررية من سلطته هل وجه النقد الرجالي الكتابة النسائية وحوهلا إىل وسيل -

 وطغيانه ؟ .
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 :أهداف الملتقى /02
 النسائيةحول الكتابة  الرجل العربي ا امللتقى لقراءة النقد الذي كتبهنسعى من خالل هذ 

العربية وذلك لكثرته من جهة كرصيد نقدي وألنه ارتبط من جهة أخرى مل تكن، يف أغلب 

   قدر ما ارتبط باملرأة وعالقته بها وموقفه الرجالي منها. األحيان، تركز على أدبية ذلك األدب ب
 :حماور امللتقــــــــى /03

 .النقد الرجالي للكتابة النسائية خلفيات ومرجعيات :احملور األول -
 .مصطلحات النقد النسائي: احملور الثاني -
 .اليت حصرت فيها الكتابة النسائيةاحملاور : احملور الثالث -
 .الذات واهلوية يف النقد الرجالي سؤال :احملور الرابع -
 .النقد الرجالي للكتابة النسائية مسات وخصائص :احملور اخلامس -
 .موقف املرأة من النقد الرجالي :احملور السادس -
 .نقد النقد الرجالي :احملور السابع -

 :الرئيس الشريف للملتقى
 أ / د : أمحد تيسة.

 :رئيسة امللتقى
 .د . نبيلة زويش

 :يسة اللجنة العلميةرئ

 .د نورة بعيو / أ

 أعضاء اللجنة العلمية: 
 تيزي وزو –...... جامعة مولود معمري ................................أ / د : صالح عبد القادر ...................... -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري ........ ...................................................... أ / د : مصطفى درواش -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري .... ........................................................... أ / د : بومجعة شتوان -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...................................................................نأ / د : موسى إمراز -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري .........................................................................حدادد: فتيحة  -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري ............. .....................................................يبلعقرانعيمة  د: -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ................................................................... د: خليفاتي حياة -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  .…............................................................…… ديرإد: نصرية  -
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 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...........................................................د: حمند أوحييى خروب -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ..................................................................د: مليكة بوخلو  -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...................................................................د: نسيمة لعداوي -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ...............................................: موالك قاسي ........................د  -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  .........................................آيت شعالل صاحل ...................... : د -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ..................................................................... : بوعالم إقلولي أ -
 تيزي وزو –جامعة مولود معمري  .............................................................. الدين شرقي سأ : مش -
 وزوتيزي  –...جامعة مولود معمري ..................................................................طراش حسيبة : أ -
 وزوتيزي  –...جامعة مولود معمري ..............................: حامي خدجية .................................. أ -
 02اجلزائر  –....... جامعة أبو القاسم سعد اهلل ...................أ / د : علي مالحي ............................. -
 02اجلزائر  –....... جامعة أبو القاسم سعد اهلل .............................................أ / د : عمار بن زايد .. -
 02اجلزائر  –جامعة أبو القاسم سعد اهلل ..... ........................................... أ / د : وحيد بن بوعزيز -
 02جلزائر ا –جامعة أبو القاسم سعد اهلل ...................................................... أ / د : حياة أم السعد -
 02اجلزائر  –جامعة أبو القاسم سعد اهلل ........... .....................................شرخية د: حورية بو / أ -
 02اجلزائر  –جامعة أبو القاسم سعد اهلل  ......................................د: يامسني قلو ........................ -
 02اجلزائر  –جامعة أبو القاسم سعد اهلل .... .................................................... د : زكية حيياوي -
 بومرداس -جامعة أمحد بوقرة  ......................................................................... د : فتيحة شفريي -
 جباية -جامعة عبد الرمحان مرية  ........................................................... د : كرمية بلخامسة -
 املغرب –الرباط  –............ جامعة حممد اخلامس ........................................ أمحد بوحسانأ/ د :  -
 املغرب –الرباط  –معة حممد اخلامس جا...... ...................سعيد يقطني ............................. أ/ د : -
 العراق –........ جامعة بغداد ............................................................................. مسري خليل أ/ د : -
 ليبيا –........... جامعة طرابلس ..................................................................... عائشة ابراهيم أ/ د : -
 العراق –جامعة بغداد ... ....................................................................... عبد الغفار العطوي أ/ د : -
 تونس –.....جامعة سوسة ......................................................رضا بن محيد.......................د :  / أ -
 عة سلطنة عمانجام................................................................................د وليد العناتي ....... /أ  -
 املغرب –الرباط  –...جامعة آقدال ..........................................د : عمر ظريف............................ /أ  -
 املغرب - مسيك بن ....جامعة..................................................................حمفوظد عبد اللطيف  /أ  -

- PR/ Joseph Dichy……………..…………..Université Lumiere– Lyon2- France 

- DR/ Salah Trabelsi /DR…………...…… Université Lumiere – Lyon2- France 

- PR / Jacqueline Billiez professeur émirite..Université Grenoble alpes - France 
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 :رئيس اللجنة التنظيمية
 ة.أ : وحيد بوعمام

 أعضاء اللجنة التنظيمية: 
 أ : رزيقة مقداس. -
 .جياللي عداليأ :  -
 عبد الكريم صاهد.أ :  -
 .أ : أمينة محاني -
 .أ : عمر دالـــــــي -
 .: منري سعيديأ  -
 . : هشام بن يوسف أ -
 . وجالل زهية: ب أ -
 : زغواني منصور.  أ -
 .: كابن فريزة أ -
 : خولة مصباحي.  أ -
 خالدي.: أبوبكر أ  -
 .ناصري عبد الغاني: أ  -
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 شــــروط المشاركــــــة: 
 حماور امللتقى.االلتزام باملنهج العلمي واملوضوعية يف معاجلة  -
 ) غري منشور، وغري مشارك به يف حمافل علمية أخرى (.جيب أن يكون البحث أصيال  -
 الدقة يف البحث. -
 أن يكون البحث يف أحد حماور امللتقى. -
 ص. 20صفحة وال يزيد عن  15ال يقل البحث عن ن أ -
مرتبة آليا اهلوامش  تكون(، و  Simplified Arabic، ونوع اخلط: )( 15أن يكون حجم اخلط : )  -

 . ( 12خبط )  يف آخر البحث
 أن يرفق املتدخل حبثه مبلخص عن سريته العلمية والذاتية ) ينظر : استمارة املشاركة (. -
 ختضع امللخصات للتحكيم من قبل جلنة علمية متخصصة. -

 لغات امللتقى: 
العربية، اللغة األمازيغية، اللغة الفرنسية، اللغة  ت التالية:املشاركة بإحدى اللغا تكون -

 .اللغة االجنليزية
 مواعيد امللتقى: 

 2019سبتمرب  10 آخر أجل الستالم امللخصات: -
 2019أكتوبر  01يتم الرد على امللخصات:  -
 2019أكتوبر  20 :أجل الستالم املداخالت كاملة آخر  -
 2019نوفمرب  02 يتم الرد على املداخالت املقبولة: -
 2019 ديسمرب 12و  11: انعقاد امللتقى -

 روابط التواصل: 
 :بريد االلكرتوني اآلتيعلى ترسل امللخصات واملداخالت  -

 bwahid.bejaia06@gmail.com :الربيد االلكرتوني
 وللمزيد من املعلومات يرجى االتصال باألرقام التالية:  -

 

 : " يش الدكتورة نبيلة زو"  الدولي رئيسة امللتقى 
 00213790926536 

 :" األستاذ بوعمامة وحيد " رئيس اللجنة التنظيمية  
  00213772566724 
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  :استمارة المشاركة
 ......................................سم واللقب:................................اإل -
 ...............................................الدرجة العلمية:..................... -
 المؤسسة األصلية:................................................................. -
 ..................................قامة: .....................................بلد اإل -
 ............................................رقم الهاتف الشخصي:................ -
 .......................................................البريد االلكتروني:........ -
 ................................:.............................األبحاث والمنشورات -
 .................فية:.........................المشاركات في مختلف المحافل الثقا -
 ............................................................المشاركة بورقة بحثية: -
 ...........................................................محور البحث:......... -
 .....................................................عنوان البحث:.............. -
الملخص:......................................................................... -

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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