 -لجا املتقى:

لالܳئيسلالريللل لتق ،ل ئيسلجامعܑلب مܳ ا  :لللللللللللل-للأ.ل ل/لعبا ليܑلمܱلالطاهܳل ل
ل ئيسلالرافلالعام،لميܱلليܑلا ق ق:ل للللللللللل-لأ.ل /لعبܱلالع ملب لصغر ل
ل ئيسلاملتق :لل .لعبܱلالقا لطالب للامنܹ لالعامللل لتق ،ل ئيسلالقܹم:لأ.لما لكيܑܹ ل -اللجن العلمي :

ل .للبܿرلن لادي لللللجامعܑلب مܳ ا للللللل ئيܹا لل .لطالبلعلبܱلالقا للللجامعܑلب مܳ ا لللللللع ا لل .لس ياخ لمܿط للللجامعܑلب مܳ ا لللللللع ا لل .ل ليلل ضاللللللللللجامعܑلب مܳ ا لللللللع ا لل .لصا لعيلللللللللجامعܑلب مܳ ا لللل لللع ا لل .لغيل لصاحلللللللجامعܑلامܹ يةلللللللللع ا لل .لب ن نلعبܱلالܳحانللللجامعܑلب مܳ ا لللع ا لل .لب لايلقܱو للللللجامعܑلب مܳ ا للللللللع ا لل .لالܳبي لب جالللللللجامعܑلامܹ يةلللللللللع ا ل.لمرو لب لعيلللللجامعܑلب مܳ ا لللللللع ا ل
لّ
ل .للع ج لعا للللللامܳكزلا امع لبܳي ܑلللللع ا لل .لعبܱلالܹاملمܳسيللجامعܑلسعيܱ لللللللع ا لل .لش ريلفܘيحܑللللللجامعܑلب مܳ ا لللللللع ا لل .لب لعيا لخليܱ للللجامعܑلب مܳ ا للللللللع ا لل .لب لح ىلخر لللجامعܑلب مܳ ا للللللللع ا لل

ل .لعا يلهܱىللللللجامعܑلب مܳ ال .لع نلهلخܱجܑللجامعܑلب مܳ ال .لمܹل لأساءللللجامعܑلب مܳ ا-للأ.لشهينا لريق للللجامعܑلب مܳ ا
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 -اللجن التنظيمي :
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الجمهوري الج ائ ي الديمق اطي الشعبي
و ارة التعلي العالي والبحث العلمي

لأ.لسايلم ىلللللللللجامعܑلب مܳ الأ.لا با لباللللللللللللجامعܑلب مܳ الأ.لليت يلعبܱلالغيللللللجامعܑلب مܳ الأ.لوغلييلعبܱلالܳحانللجامعܑلب مܳ الأ.ل احلب لعܳا لللللللللجامعܑلب مܳ الأ.للب قزوةلجـا للللللللللجامعܑلب مܳ الأ.لطايܳلح ي ܑللللللللللجامعܑلب مܳ الأ.لفܘيحܑلب لعܳا لللللللجامعܑلب مܳ الا ا ي لقܹملاللغܑلالعܳبيܑلوأ اها للطلبܑلادكت ا لولاماسرلبقܹملاللغܑلالعܳبيܑلوأ اها -استحقاقا
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جامع أمحمد بوق ة  -بوم دا
كلي الحقوق – بودواو
قس اللغ الع بي وآدابها
ين ّم ملتقى وطنيا حو :

النقد الثقافي
في الخطاب النقدي الع بي امعاص

مني :

 -بي التنظير واممارس -

ل( 23 -22أف يل9تة2م)لا خلانعقا لاملتق  .ل (ةت جانفي 9تة2م)لأخܳلأجـ لل ساللاملخܿا  .ل (ت 3جانفي9تة2م) العانلع لاملخܿا لامقب ة .ل (8ة مار 9تة2م)لأخܳلأج لل ساللامܱاخـا  .ل ( 28مار 9تة2م) العانلع لامܱاخا لامقب ة .ل -رسوم امشارك :

(ل-22ل23لأفܳي ل2019م) ل

ل

( نع )

ُ
ست ّ
حدد قيمتها احقا
-

ل

لللديباجة املتقى:

لللليعܱلالنقܱلالثقايلنشاطالمعܳفيالمعارا،لأفܳ تهلتيا ا ل
النقܱلمالبعܱلا ܱاثܑلكܳ لفع لع لامناجلالنܹقيܑ لولع ل
أسها لالبني يܑ لاللܹانيܑ ،لالي لعل نܒ لمق لها لالنقܱيܑل
لالنّ لال يلوعزلـهل
ال اهܳ لال بيܑ،لولالغܒليلتܹيي ّ
ع ل يطه لوس ياقاته لا ا جيܑ؛ لفأملܒ لبܲك لاعتبا ا ل
اذا لوامتلق لوالܹ ياقا لامتعܱ ليلنقܱ  ،لبܱع ى؛ لأ ّنل
للنّ لخا لحܱو لنܹقهلاللغ يلأ لوجانبهلالشل ل
للأ بيܑ ل ّ
اما  .لوم ل ّم؛ لفا ّن له ܑ لالنقܱ لالثقاي لي"انتقالل
اما سܑ لالنقܱيܑ لم لنقܱ لالنܿ ص لوالعنايܑ لجالياهال
السل بيܑلوالبنائيܑلاى لنقܱلالنܹاقلامط لفها ،لأي لنقܱل
م لها لالثقافيܑ لوكشف لومܿا لأنܹاقها لامتخ يܑ...ل
وبܲك ،لفقܱ لطܳ لالنقܱ لالثقاي لمروعا لبܱيا لمروعل
النقܱ لال ي؛ لا لتنبܲ لأطܳوحاته لامعاير لالباغيܑ لاماليܑل
نقܱلالنّلال يل حالم لالزم ؛لولهܱفل
اليلاحܘملالهال
ّ
مܹاع لالناقܱلالثقايلم لو اءلمق لته،لاىلحܳيܳلا طا ل
م لمبܱأ لا ع لو لالتأسيس لل ܳ ل"نقܱ لثقافܑ لامܳكزل
وم اهܑلهمنܑلالنܹ "مܘ سالاسراجيܑلت ي يܑلتزعلاىل
التق ي݀ لوالتش للتܹليـ لال ء لع لامه ّ ܺ ليل
الثقافܘنلال طنيـܑ لوالنܹانيـܑلول ّ لاعتبا لاىلالقملغرل
اماليܑ،لالام ܑليلأحشاءلا طا لال ي" ل

للولن لانܒ لنشأ لهܲا لالت جه لالنقܱي ،لغܳبيܑ؛ لفقܱل
ظهܳ لال هاصا لالوى لللنقܱ لالثقاي لخال لالقܳنل
الثام لعرلبأو ا،لأ ّمالالعانلالܳم لعنه،لفقܱل لانل
يلمانينيا لالقܳن لالعري ل(1985م)لال لا لامتحـܱ ل
المܳي يـܑ لم لقب لالناقܱلالمܳيي"فنܹنܒلليتܺ"،اذيل
عالاىلمروع لنقܱيلحܳ لالنقܱلامعارلم لن لالنقܱل
الشاي،لولم ّ لالنقا لم لتناولل تلفلأوجهلالثقافܑل
لس الاليلأملهالالنقܱلال ي"...فا ّلنلالنقܱلالعܳيلامعارل
ملي له لالخܳلمنأىلع لوجلهܲالالت جهلا ܱيܱل لويعّܱل
الناقܱ لالܹع ي"عبܱ له لالغܲاي"صاحب لالܹ ب ليل
اس تقܱاملالنقܱلالثقايلاىلف اءلالنقܱلالعܳيلامعار ،لمل
انتقلܒ لعܱوا لبعܱل كلاىلثةلم لالنقّا لالعܳ لاذي ل
اش تغل العليه،لتن رالولتطبيقا .ل
 -إشكالي املتقى:

لللتمح لاشاليܑ لهܲا لاملتق لح ل :لمܹأة لتلق لالنقܱل
العܳي لامعار لللنقܱ لالثقاي ،م لحيܙ لالتن رل
والتطبي ؛ لو لتلثا لي لهܲا لالܹ ياق لمة لم لالس ئةل
تتطلبلم لالباحثنلاجاا لمܹ ت ي ܑ،ل قيقܑلأمها:ل ل
للمالم قفلالنقا لالعܳ لم لالنقܱلالثقاي؟ه لاس ت عب ال
أطܳوحا لوم اهم لهܲا لالنقܱ؟ له لأ ّص لالنقܱ لالعܳيل
لهܲالال افܱلا ܱيܱ،لفقّܱ ملجܱيܱالأولأجܳىلتعܱيـالع ل
مق لته ،لمܳاعا ً ل ܿ صيا لخطابه؟ لأم لأن ّه لتب ّاهال
بلياها ،لتܹلا لمـا لأ ّقܳته لالثقافـــــܑ لالي لأنتجܒ لهـܲال
النقܱلوا طا لال ܳيلاذيلأفܳ ؟لولا السل نالب ܳضيܑل

التعܱيـ ؛ لمـا لامق ل لالي لا ت ز لعلها لال ـقܱ لالعܳيل
يلجܳبتهلم لالنقܱلالثقاي؟ لمالا ܱيܱلاذيلأضافهلالنقܱل
الثقايلاىلاد اسا لالنقܱيܑ لالعܳبيܑلامعار ؟و لاىلأ ّيل
مܱىلوص لالنقا لالعܳ لهܲالالنقܱ،لتن رال ّملتطبيقال؟
 -أهداف املتقى:

لمقا بܑللم اهملولمق ل لالنقܱلالثقايلهن
ه لليلعناللالنقܱلالثقاي،لتن رال
 -مܘابعܑله لالنقا لالعܳ

ملتطبيقالل
فهل أنت منهن؟
لنقܱلجܳبܑلا طا لالنقܱيلالعܳيلم لالنقܱلالثقايلللم نلطلبܑلاماسرلولادكت ا لم لأليا لومܹ ت ا لاش تغاللالنقܱلالثقايلع لا طا لال يلوغر ل.ل
 -محاور املتقى:

لقܳاء ليلمܳجعيا لولاشال لالنقܱلالثقايلللالنقܱلالثقايلولن ܳا لالنقܱلال يللتلق لالنقا لالعܳ لللنقܱلالثقايل(التحܿي لولالتأصي )للتطبيقا لالنقܱلالثقايلع لنܿ صلال لالعܳيليوز مجانا
لتطبيقا لالنقܱلالثقايلع لنܿ صلال لا زائܳي.للمقا ا لالنقܱلالثقايللل لالܳم .لالعدد 6 :

وا تنسونا من صالح دعائ م

