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 الديباجة : 
وعيا أنطولوجيا، وأشكاال، ومفاهيم، وإيديولوجيات، وفلسفات،  عبر وتيرة التسارع في تحوالت الحياة و صيروراتها ؛    

وقيما، ومذاهب، يأتي مطلب التحديث والتجدد وإعادة النظر في األساليب والمواقف المعيشة شرطا أساسا من شروط 
و ما ال بد  التموضع في عالم يشهد بعدا محتدا من التطور على مستوى المعارف والعلوم وتمظهرات الحياة المختلفة. وه

أن ينعكس على حياة الشعر و مساره ، باعتبار هذا األخير مرآة من مرايا الحياة الثقافية لإلنسان، والتي تعكس بدورها  
الخضم المتداخل من تماوجات الذات مفردا، واصطخاب الواقع وعيا والوعيا جماعيا، والتعالي الشعوري والروحي إنسانا  

ليات وعالئق وأفضية وأشكال مفعمة بالتحول والتمايز والتغاير والتباين، تؤكد حق الشعر في تواقا للمثالي البعيد، وفق جد 
الحياة، وحقه في بث الحياة، في زمن يسعى ليترك الشعر وحيدا في خرائب المنفى، وفق ريتم واقع معيش تديره الحداثة 

وسة لفكرة هللا واإلنسان والهويات الثقافية والتاريخ  المادية ذات المنطق النفعي االستهالكي، الذي عمل على اإلماتة المدر 
والقيمة، حيث يستعيد الشعر طرح سؤال اإلنسان والهوية والمعنى والقيمة، باعتباره الماوراء العابر للتاريخ، والصوت اآلخر 

 المضمر في كافة العصور، والنار التي ال تخبو، بل من رمادها يتجدد االشتعال.  

في الشعر ليس ناموسا من نواميس الحياة اإلنسانية وحسب ، وليس واقعا مأهوال باشتراطاته وحسب، بل إن التحديث     
إنه مع هذا وذاك مطلب واع تحركه القصدية التحديثية التي تدرك أن الشعر إن لم يغير ريتمه وأشكاله و رؤاه سيعزل نفسه  

أثار أسئلة الحداثة والتحديث في الشعر منذ قضية الشعر الحر  عن دائرة الوجود، ويختار منفاه بعيدا عن الحياة، وهو ما 
إلى أيامنا هذه، وهي أسئلة يحركها الوعي بطبيعة الشعر التي تشكل استجابة طبيعية لنزوع الشاعر نحو الحرية،  بعيدا 

لمنمطة المقولبة للمعاني  سلطة القواعدية وقوانين البالغة والعروض ا عن أية تبعيات فكرية أو إيديولوجية أو نفسية ، وعن
المسبقة واألشكال الجاهزة، في نوع من الهيمنة الثقافية التي تفترض توجهات إيديولوجية فيما هي تفترض األشكال . 

فالشعر طريقة حياة و معرفة في آن، وهو يعي جيدا دوره إحالة العالم اإلنساني إلى صيرورة دائمة من الرؤى والتشكيالت 
الوراثة التاريخية ، هذا األخير الذي يقولب الشاعر داخل قواعدية قاسية وتقديسات ال مبرر لها لنماذج ، بعيدا عن منطق 

 انتفى دورها في سياقات الحياة المعاصرة المتغايرة .

التي تمر بها   و قد شهدت حركة الحداثة الشعرية في الجزائر مواكبتها لمختلف الصيرورات      
حركية الشعر العربي المعاصر ، حيث تمظهرت هذه الصيرورة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  
في نصوص الشعراء عبر أجيال شعرية مختلفة، و تتمظهر راهنا بشكل جلي عبر الحساسيات  

الشعرية الجديدة التي خلفتها حالة التشظي في مرحلة التسعينيات بمختلف تحوالتها  
سوسيوثقافية والسياسية اإليديولوجية والمعرفية واإلعالمية، والتي دفعت إلى اتساع األفق المعرفي والبعد الفلسفي للشعر،  ال

ما دعا إلى الخروج بالشعري من ضيق اإليديولوجي الذي كان مرتهنا فيه طيلة العقود الشعرية السابقة، نحو تحول الشعر  
تستعيد أسئلة الشعر الكبرى، وتؤكد دوره كمقاومة ثقافية ضد اإلمبريالية والعولمة إلى نوع من الكتابة المعرفية التي 

المفترسة للهويات الثقافية، وجدواه في هذه المنعطفات الوجودية الحرجة، من حيث التجارب العميقة المكثفة واألشكال 



تطور النص الشعري الجزائري عبر األنماط  المبتكرة ، واألدوات المعرفية ذات المداءات الجمالية الواسعة ، التي تبرز 
النوعية المختلفة ؛ من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة السرد و قصيدة النثر و تداخل األجناس، إلى الكتابة الشذرية وقصيدة 

الهايكو والومضة، وعبر التنويع في التقانات و األدوات  التي تستجيب لمنطق تطور الوعي المعرفي الوجودي للشعر 
اكبه، مستلهمة خصوصيات الثقافة الجزائرية ذات الشرط التاريخي المختلف  وإيقاع الجغرافية الثقافية المتنوع؛ تاريخا  وتو 

وتقاليد موروثات شعبية، وهو ما جعل النصوص مفتوحة على امتداد حاالت الوعي 
ائم على  الشعري بالذات والكينونة والعالم، واختبار وضع البحث عن المعنى ، والتجريب الق

اكتشاف األدوات واإلمكانات الفنية باستمرار، و كل ذلك مرتهن بالسياقات الثقافية ، وبالقيم  
المعرفية والمواقف الوجودية التي يفترضها الراهن الشعري في تحول آناته ولحظاته الزمنية،  

 بكل حموالتها الثقافية وصيروراتها المعرفية .  

 األهداف:   

 الجزائري و واقعه من خالل الخطابات الواصفة والدارسة. استقراء راهن الشعر -

دراسة مسار الحساسيات الشعرية الجديدة، وآفاقها الفلسفية المعرفية و الوجودية، وتحوالتها على مستوى   -
الوعي الشعري، وموقفها من المرجعيات. واإلكراهات التي تتعرض لها من المؤسساتية إلى ضيق الخطابات  

 المؤدلجة. 

 تسليط األضواء على النصوص الشعرية الجزائرية وسياقاتها الثقافية .   -

 فتح النصوص الشعرية الجزائرية على المتلقي، وتجاوز الحدود الجغرافية بين الشعراء والمتلقين.    -

 تتبع تحوالت وإبداالت المنجز الشعري الجزائرية المعرفية و الجمالية.    -

 

 المحاور:  
 الحساسيات الشعرية الجديدة وأسئلة الشعر الكبرى:  المحور األول:  

الشعر والفلسفة، في معرفية الشعر، الشعر واإليديولوجيا،  الشعر والترجمة ، الشعر وأسئلة الواقعية   
 وااللتزام . الشعر ورؤية العالم .

 المحور الثاني : الحساسيات الشعرية الجديدة وسؤال المعنى : 



ات الداللية وتحرير المعنى، شعرية التفاصيل ، شعرية اليومي والمألوف، أسئلة كتابة الذات،  االمتداد
 الراهن اإلنساني.  

 المحور الثالث: الحساسيات الشعرية الجديدة وأسئلة الثقافة :  

األنساق الثقافية في المنجز الشعري الجزائري، الراهن الشعري الجزائري والمؤسساتية الثقافية،    
ية الجزائرية في واقع النص الشعري الجزائري، خطاب المركز والهامش في راهن المنجز  الخصوصية الثقاف

 الشعري الجزائري، الكتابة الشعرية النسوية، الشعر الشعبي .  

 المحور الرابع : التنويعات التشكيلية في هندسة النص الشعري المغاربي المعاصر:   
 األجناس والفنون والمعارف .  الكتابة الجديدة وإبداالتها، التجريب، تداخل  

 المحور الخامس: األنواع الشعرية الجديدة :  
قصيدة النثر ، الكتابة الشذرية ، الومضة، الهايكو، النص الشعري الرقمي  

 والتفاعلي.

 الرئاسة الشرفية للملتقى :                 
 (  1أـ د عبد السالم ضيف ) مدير جامعة باتنة

 سليمان جوادي )رئيس بيت الشعر الجزائري (   .أ

 (  1أ.د عبد هللا العشي ) الرئيس الشرفي لبيت الشعر ـ مكتب باتنة ، وأستاذ التعليم العالي ـ جامعة باتنة

 أ.د. لخضر بلخير )عميد كلية اللغة واألدب العربي والفنون( 

 رئيس الملتقى : 

، و رئيسة مكتب بيت الشعر_ باتنة   1األدب والنقد المعاصر جامعة باتنة د. سليمة مسعودي )  أستاذة_
 ) 

 

 

 



 رئيس اللجنة العلمية : 

 ونائب رئيس مكتب بيت الشعر الجزائري_ باتنة (    1د فاطمة شلبي  )أستاذة األدب الشعبي جامعة باتنة_ 

 

 عضاء اللجنة العلمية : ا

 (1معمر حجيج ) جامعة باتنة  أ .د  

 أ.د عبد القادر رابحي) جامعة سعيدة (

 أ.د آمنة بلعلى ) جامعة تيزي وزو _ الجزائر ( 

 _ الجزائر (   1أ.د جمال سعادنة ) جامعة باتنة 

 أ.د سميرة قروي ) جامعة خنشلة  _ الجزائر ( 

   أ.د عبد المجيد قري ) جامعة خنشلة _ الجزائر ( 

 امعة ورقلة _ الجزائر ( أ.د أحمد بقار ) ج

 د. حفيظة سوالمية ) جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي _ الجزائر (

 _ الجزائر (   1أ .د. مليكة النوي )جامعة باتنة  

 ( 1أ.د فيصل حصيد ) جامعة باتنة  

 أ.د لقمان شاكر ) جامعة أم البواقي _ الجزائر( 

 (أ.د بلقاسم دكدوك ) جامعة أم البواقي _ الجزائر 

 أ.د ليلى كادة ) جامعة محمد خيضر بسكرة ( 

 ( 1أ. عبد الرحيم مرغمي ) جامعة باتنة 

 أ.د آمال منصور ) جامعة محمد خيضر بسكرة_ الجزائر (

 د. سليم حمدان ) جامعة وادي سوف _ الجزائر( 

 _ الجزائر ( 1د. جمعة حقاين ) جامعة باتنة

 _ الجزائر(  1باتنة  د. نادية خميس ) جامعة 

 ) جامعة باتنة (عيرةد. عقيلة ب 



 ( 1د. صالح مرحباوي) جامعة باتنة 

 (   1د. حياة مستاري ) جامعة باتنة 

 (  1أ. د. عبد الحليم كبوط ) جامعة باتنة 

 

 رئيس اللجنة التنظيمية:

 (  1أ.د طارق ثابت ) جامعة باتنة

 أعضاء اللجنة التنظيمية: 

 ( 1)جامعة باتنة فرحين رانية بأ. .1
 إسالم حب الدين ) جامعة برج بوعريريج (  ط.د/ .2

 


