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 بعنوان: ملتقى دولياينظـــم 

 -تحوالت المجتمع الجديدوالتواصل في ظل  الخطاب االفتراضي
 .واقع ورهانات 

 . 2222مارس  07و06  
 

 :إشكاّلية الملتقى
 

تنتاا  حيث تم اال،بعد ظهور العولمةخاّصة طرأ على المجتمع الجديد تحوالت كبيرة على جميع األصعدة،   
ر ا أثّ وهذا م االفتراضي الزائف، ىرتااء من الواقعي والفعلي إلالاحدث و من تنمط وجود إلى تنمط وجود آخر، 

فيلة بتحديد كأو الشفوية  اللغويةفلم تعد طبيعةاألدب وجوهرها إبداعا وتلايا وتواصال، الخطاباتعلى طبيعة 
الخطاب  التي تأسست على ،ق تأثيره. كما أن المتناهج التنادية الحديثة والمعاصرةائهويته وأدبيته، وال طر 

بتفكيك الخطابات التفاعلية والرقمية واكتشاف جغرافيتها، ما لم يتم البحث عن ،وحدهاللم تعد كفيلة، ،الورقي
كات الحياكة د حر ن قراءة تنص هي إيجااير طبيعة هذه الخطابات، حيث يذهب بيير ليفي إلى أآليات أخرى تس

 .التي أعطته اسمه
 د اتنتالت من حالة، فاالمتلايب  تجاوزته إلى طبيعة المرس  و ، فاط التكتنولوجيا طبيعة الخطابات لم تخلخ 

ع  تلاي الخطابات والتفا وهذا ما أّثر في آليات ،امتالك هويات حاياية إلى تأسيس هويات افتراضية
 شك  عام.ب ق التواص  بين البشرائإلتنساتني وطر تغيرات على مستوىالوعي ا في الوقت تنفسه تحدثو .معها
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 لىواالتنفتاح ع تمع العالمي الجديدجمجبرة على االتنخراط في هذا الم دو وفي ظ  العولمة أيضا صارت ال
والعلمي ثاافي ع للمشهد السياسي وال  السريعبر هذا الوسيط حتى تضمن لتنفسهاالبااء في ظ  التحوّ  ،بعضها

خطاب في ظ  فادان ال فيه، صراعالذي أفرز صراعات كثيرة كان الفضاء االلكتروتني حلبة الفي العالم،
مصداقية، أو تراجع دوره في المحيط العام، حيث متنح الفضاء ال -كسلطة رابعة -المي الرسمي والتاليدياإلع

واهم مهما كان مست ،مإمكاتنية تفاع  األفراد حو  الاضايا التي تشغله ومواقع التواص  االجتماعي األزرق
بدحرية و وهذا ما غّير في مفاهيم الحوار والتواص   -العلمي والثاافي  ء الرأي.االتعبير وا 

وخطابات العتنف والكراهية وخطابات التعبئة السياسية عبر فضاءات ت المؤدلجةباالخطا رو ظهتنتج عن هذا وقد 
ه اشتغال أسسادت من سلطة الخطاب، وغيرت من الجديدة ز د  على أن هذه التحوالت ، وهذا ما يتاإلتنترتن

تنتاج المعتنى فيه.  وا 
ضي اشتغا  الخطاب االفترا مفاهيم وآلياتوعة من األسئلة اإلشكالية حو  طرح مجم يفرض عليتناهذا ك     

 وهي:في ظ  تحوالت المجتمع الجديد 
 لرقميةاماهي التحوالت التي طرأت على األدب وعلى العالم، وما هي اآلليات الجديدة التي فرضتها العولمة-

 الجديد؟االفتراضي في إطار تحوالت المجتمع 
 
ه  الدخو  في العالم االفتراضي اتنفصا  عن الواقع؟ أم إتنه عالم الواقعي/ الفعلي باالفتراضي؟ و  ماعالقة-

 وه  حدثت إزاحة المركز إلى الهامش في هذه الثتنائية؟ واقعي جديد يملك تنمط وجود خاص به؟
اللكتروتني اتوسيع الوسيط  على حساب الواقعي ك العالم االجتماعيكيف يمكن للخطاب االفتراضي أن يفكّ -

 تنولوجي؟أو التك
 البتنى السياسية والديتنية واالجتماعية واإلعالمية؟ في تغييرلخطاب االفتراضي يساهماكيف -

 كيف يساهم الخطاب االفتراضي في تزوير الوقائع والحاائق؟ وكيف تشتغ  عمليات االستيهام؟
 التراث الشعبي المادي والالمادي؟ ه  يمكن للرقمتنة أن تحفظ-
 

 األهداف.
فضاء االلكتروتني، لعبر ا،بهااسالتناالفتراضية التي يتواص   تشريح الخطابات الملتاىإلىتنهدف من خال  هذا  -

ظهار كيفية   وآليات إزاحة الوقائع واستبدالها بأخرى افتراضيةق تأثيرهاائشتغالها وطر اوا 
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لخلة خصوصياتها ومميزاتها، بعد خبراز إلتتنوعة، التنثرية متنها والشعرية، دراسة الخطابات االفتراضية الم-
تنكبوتية وأتنظمة من خال  الشبكة الع فيها واالفتراضي والجد  الواقع بين الحاياي ،المعتنى فيها تشظيأبتنيتهاو 
 وه  هتناك أجتناس أدبية جديدة؟التواجد.

 .فيه تنشر الوعي ور مختلف الخطابات المؤدلجة، وسب ظهفي  الفضاء االلكتروتنيإبراز دور  -
 

 

 محاور الملتقى:
 الخطاب التواصلي عبر شبكات التواص  االجتماعي. آليات-1
 االفتراضي وتحو  األجتناس األدبية. الخطاب-2
 الخطاب االفتراضي والعالم االجتماعي تفكيك أم توسيع؟_3
 الفضاء االلكتروتني وحفظ الموروث الشعبي المادي والالمادي.-4
 أيديولوجيا العالم االفتراضي( )الخطاب االفتراضي واألدلجة.-5

 

 أحمد بودةالرئيس الشرفي للملتقى: 
 شامة مكليد. :رئيسة الملتقى

 نبيل محمد صغيرد. :اللجنة العلمية رئيس
 

 :لّلجنة العلمية للملتقىا
درواش، أ.د.  أ.د. ذهبية حمو الحاج، أ.د. مصطفىسامية داودي، أ.د.أ.د. آمتنة بلعلى، أ.د. راوية يحياوي،

ز ، د. عزيد. فتيحة بوستنة عمر بن دحمان،د. ،)رحمه اهلل(. عبدوش العباس، د. علي حمدوش، داهلل العشيعبد 
د. كريمة ، بلخامسة كريمة .دأ.رة ولد أحمد، د. صليحة مرابطي، تنعمان، د. شامة مكلي، د. ليتندة عمي، د. تنوا

أ.د.  فريدة مولى،أ.د.محمد صغير تنبي ، د. د.تسعديت قوراري، د. فريزة رافي ، د.تسعديت بن أحمد،  حميطوش،
، أ.د .متنيرة شطي )فرتنسا(، أ.د رضا (الجزائر)أ.د. محمد شوقي الزين. محمد األمين لعالوتنة، د  تناصر سطمبو 

، عماد (د. عبد الاادر فيدوح )قطرأ.أ.د شريفة اليحيائي )سلطتنة عمان،( أ.د. مها خير بك )لبتنان(،  ،)توتنس(حميدبتن
العربية )الريمعبد اللطيف )مصر(، سلوى التنجار)العراق(، صابر الحباشة )توتنس(، محمد عبد العا )مصر(، الفواز 

 .البوعمراتني)توتنس( لصالح(، محمد ا)قطرمحمد محمد يوتنس علي)أتندوتنيسيا(، محلية الصحة هتنيئالسعودية(، 
 

 .نوارة ولد أحمدد.رئيسة اللجنة التنظيمية: 
 :التنظيميةاللجنة 

     ريريت، ، أ. فدوى تو .ختنيش تنور الدين، أليتندة كديرأميتنة هال ، أ. أ. . محمد األمين لعالوتنة،دأ.حكيمة حبي، 
 ق صالح.، معتو أ. مليكة تنزليوي

 :شروط المشاركة
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 .يجب أن يكون البحث أصيال وغير متنشور أو مشارك به في ملتايات ساباة -
 .فرديةيشترط في المشاركات أن تكون 

 كلمة، يتضمن عتنوان البحث والمحور مع 033   الباحث ملخصا للبحث ال يتجاوزأ ن يرس -
 .طاره المعرفيا  بيان أهمية الموضوع و 

 أن يرس  الباحث بعد إخطاره بابو  الملخص مداخلته كاملة، محررة ببرتنامج وورد خط -
(simplifiedarabic)  وتكون الهوامش مرتبة آليا فيفي الهوامش،  41في المتن و  41مااس 

 .تنهاية البحث
 .ة للملتاىألعما  من قب  اللجتنة العلمييتم تحكيم ا -

 :لغات الملتقى
 ، االسباتنية، التركية..اللغة العربية، األمازيغية، اإلتنجليزية، الفرتنسية

 :مواعيد الملتقى
 2021ديسمبر  41آخر أج  الستالم ملخصات البحوث

 .1011جاتنفي  00المابولةصات الرد على الملخّ 
 .1011جاتنفي  12آخر أج  الستالم المداخلة كاملة: 

 .1011فيفري  41 :الرد على المداخالت المابولة
 .(الجزائر)بجامعة مولود معمري، تيزي وزو 2222مارس 07و  06تاريخ اتنعااد الملتاى

 :روابط التواصل
 colloque.lad2022@ummto.dz:البريد اإللكتروني

 

 

 

 استمارة المشاركة
 :اسم ولقب المشارك
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 :الجامعة/ البلد

 
 :العنوان االلكتروني

 
 :الهاتف والفاكس

 
 :محور التدخل

 
 :عنوان المداخلة

 
 ملخص المداخلة


