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ديباجة: 

   اضطلعت المرأة منببذ القببديمّ بببدور ذي
ظتىّ ميادين الحياة، فكانت سند شأن في ش
ظي تآزره وتدفع عنه ما ظنب ظدعوة في عهد ال ال
لقيببه مببن أذى قريببش، وبحسبببها ونسبببها
ومالها تذود عنببه، فل زال يببذكرها إلببىّ أن
ظيببة، وبلببغ مقامهببا فببي نفسببه وافتببه المن
ظمببه ظمىّ عام وفاتها ووفبباة ع ودعوته أن س

عام الحزن علىّ قول ابن إسحاق.

ظول فببي العلببمّ   كمببا كببانت المرجببع ال
ظم المؤمنين عائشة رضي ظي، فهذه أ ظشرع ال
الله عنها المعيببن الببذي ل ينضببب يسببتقي
ظصحابة، آخذين عنها الحديث وأصول منه ال
أأشببكل الدين والفقببه، يستشببيرونها فيمببا 

. قال عبببنعليهمّ فيكون لها القول الفصل
أة ببببن الزبيبببر فقيبببه مبلبببغ علمهبببا عبببرو
اا أعلببمّ بفقببه ول المسلمين:" ما رأيت أحد

ظب ول بشعر من عائشة " بن الثأير: أسد(ا بط

.)الغابة في معرفة الصحابة
أفطرت عليه المرأة مببن إحسبباس    ولما 
ظي كببانت ظس نقببد بالجمال وإقبال عليه وحبب
ظيببة أديبة وناقببدة تشببارك فببي الحيبباة الدب
ظدقيقة فتكون ظية، تشغلها قضاياهما ال ظنقد وال
ظم جندب عندما احتكمّ عنصرا فاعل فيها كأ
إليها زوجها امرؤ القيس وعلقمة بن العبببد
ظضلة قول علقمببة في شعر عن الفرس مف

ظيعة. ظط  وهذه سكينة بنتللفاظه ومعانيه ال
ظيدة نسبباء عصببرها الحسببين بببن علببي سبب
ظيببا شبباعرة وناقببدة تتخببذ بيتهببا صببالونا أدب
يجتمببع إليهببا الشببعراء الفحببول يحملببون
ظودونه، فتكون ظقحونه ويج أفضل ما لديهمّ ين

ظين ظد رأيببه، تنقببد شببعرهمّ وتببب أيببر امببا ل  كك كح
ظمّ تثيبهمّ وتجزل لهمّ العطاء.  المآخذ فيه ثأ
ظي    وللمرأة في العصر الحديث دور ريببباد
ظنقببد، فهببذه نببازك ظي الدب وال في مضببمار
ظتفعيلة تتنازع ريببادته الملئكة رائدة شعر ال
كء أخرى، وتلج ظياب وأسما ظس مع بدر شاكر ال
ظية ظير وحرك ظتغ عالمّ البداع فتأخذ بظروف ال
ظتببباع والبببداع ظشببعر، تتجاذبهببا أسببئلة ال ال
أتخبببرج مبببن عبببباءة الخليبببل ببببن أحمبببد ل
ظببببي حاجتهبببا ظرا يل ظي شبببعرا حببب الفراهيبببد
ظية ويجيب عن انشغالتها بما يتيحه ظشعور ال
ظية، فتحببدث ظيببة وعروضبب ظيببة تعبير مببن حر
ظي ظشببعر العرببب قصائدها ثأورة فببي مجببال ال
ظيبببة. ول ظيبببرة صبببورة القصبببيدة العمود مغ
ظب ظيببة بببل ينصبب ظريببادة الدب تكتفببي بهببذه ال
ظي الواعي لهذه ظنقد ظتأسيس ال جهدها علىّ ال
ظية الجديدة من خلل كتابها ظشعر ظظاهرة ال ال
"قضايا الشعر المعاصر" تطرح فيه أسئلة
ظشببباعرة بوجودهبببا وكينونتهبببا المبببرأة ال
ظمتها وما تعانيه فببي تلببك الحقبببة وبراهن أ
ظزمببن، كمببا تحيببط بأسببئلة المببرأة مببن ال
ظيببة ظيببة البداع ظيات العمل ظية بحيث ظناقدة الواع ال

ظية.   ظشعر ظية ال وضوابطها وبالخصوص

ظيببة دور ل يختلببف    وكببان للمببرأة الجزائر
ظتحريببر فجميلببة فيببه اثأنببان فببي مسببيرة ال
ظفة بوحيرد قد أسمعت صوت الثورة في كا
أقطار العالمّ وكانت رمزا من رموز الباء،
ظي بطولتها في مختلببف ظشعر العرب ظلد ال فخ
انتماءاته مببن المحيببط إلببىّ الخليببج. كمببا
ظنيسي مثال المببرأة المبدعببة كانت زهور و
ظيببة ظرغّببت بعببد مسبباهمتها فببي عمل التي تف



ظية مببن ظيببة وإصببلح ظتحريببر لقضببايا اجتماع ال
ظبببرة عببن إشببكالت ظية مع خلل الكتابة الدب
ظية ظي في أعمالهببا القصصبب المجتمع الجزائر
ظية، فحملت أكثر مببن سببلح، وكببان ظروائ وال
ظي ل يمكبببن إغّفببباله علبببىّ لهبببا دور ريببباد
ظية مسبببتوى الصبببلح والكتاببببة القصصببب

ظية.  ظروائ وال

تية:  الشكال

ظيببة ظيببة والجزائر هببل واكبببت المببرأة العرب
ظيببة قضببايا عصببرها علببىّ السبباحتين الدب
ظية؟ وهل كان لها إسببهام فببي إثأببارة ظنقد وال
ظد عليهببا؟ وكيببف أسئلة البداع والنقد والببر
ظلبببىّ ذلبببك علبببىّ مسبببتوى الممارسبببة تج

ظية؟  وتحقيق الخصوص

تي:  تدراس أهداف اليوم ال

ظيبببة - الكشبببف عبببن جهبببود المبببرأة العرب
ظية ظنقد. والجزائر علىّ مستوى الدب وال

ظنهضة الفكرية ظتعريف بمساهمتها في ال - ال
ظية. والدب

- الخوض فببي أسببئلتها وقضبباياها الراهنببة
ظنقد. علىّ صعيد الدب وال

- محاولة تقييمّ هذه الجهود والسببهامات
بيببن المحافظببة علببىّ الثببوابت ومراعبباة
ظية الثقافيبببة والنفتببباح علبببىّ الخصوصببب

ظية.  ظيرات العالم المتغ

تي:  محاور اليوم الدراس

ظول: أسببئلة المببرأة المبدعببة - المحببور ال
ورهانات الكتابة.

- المحببببور الثبببباني: مواكبببببة المببببرأة
ظنقببببد ترجمببببة وتنظيببببرا لمسببببتجدات ال

ظية. وممارسة تطبيق

- المحور الثالث: قببراءة الخببر لمسبباهمة
ظناقدة. المرأة المبدعة وال

ضوابط المشاركة: 

ظخببصّ تعببرض فيببه - ترفببق المداخلببة بمل
ظتبع. ظقة والمنهج الم ظية بد الشكال

ظط  simplified 16- تكتب المداخلببة بخبب
arabic.

- اعتماد خطوات البحببث العلمببي دون أن
يتجبباوز عببدد الصببفحات خمببس عشببرة

ظل عن عشر صفحات. صفحة ول يق

ظي. ظتحكيمّ العلم - تخضع المداخلت لل

تمة:  مواعيد ها

24- ترسل المداخلت كاملببة قبببل تاريببخ 
م.2018فيفري 

ظد قبل تاريخ  ظمّ الر  م.2018 مارس 03- يت

ظي يببوم الربعبباء  ظدراسبب 07- ينعقد اليببوم ال
م.2018مارس 

تتصّال:  لل

لرسببال المببداخلت أو السببتعلم يرجببىّ
ظتصال عبر البريد اللكتروني:  ال
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