اللجنة املنظمة
إشراف ذ .محمد الراض ي
تنسيق :ذ.عبد الوهاب األزدي
األعضاء
ذة.أديبة بكور
ذة .الهام الزروقي
ذ .موالي العربي بيلوش
ذ حميد دغوج
ذ .باعزيز ترمينا
ذ .سعيد الحنصالي
ذ .عزالدين الزياتي

الجامعات واملؤسسات املشاركة
جامعة محمد الخامس -املغرب
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  -املغرب
جامعة محمد ملين دباغين سطيف -2الجزائر
جامعة القاض ي عياض -املغرب
جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  -2الجزائر
جامعة قطر -قطر
جامعة املولى اسماعيل -املغرب
املعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات سبيطلة -تونس
جامعة بن طفيل – املغرب
جامعة أسيوط  -مصر
معهد الدوحة للدراسات العليا – قطر
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سال -املغرب
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي -املغرب

اإلصابات والوفيات ونسب االستشفاء والتلقيح ،واآلثار النفسية واملضاعفات

العربية وخطاب الجائحة

االجتماعية واالقتصادية وغيرها .وهي لغة لم تدخر جهدا في توظيف كل إمكاناتها
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في إعادة إحياء مصطلحات وتعابير املرض من الذخيرة اللغوية التراثية أو التي تم
استعمالها في ظروف األوبئة والطواعين في تاريخ البشرية ،أو في اقتراض كلمات من
لغات أجنبية أو من علوم أخرى(مثل علوم اإلحياء والطب والرياضيات)،
أو في ترجمة أخرى عن منظمة الصحة العاملية أو عن هيئات مماثلة ،أو في إبداع
ونحت مصطلحات جديدة بالعربية الفصحى أو في الخطاب اليومي املستعمل لدى
شرائح املجتمع للداللة على سلوكيات ثقافية وعادات اجتماعية جديدة.
من هذا املنطلق ،تسعى هذه الندوة ،التي اختير لها موضوع العربية وخطاب
الجائحة ،إلى رصد اللغة العربية املستعملة في مرض الجائحة وبيان طبيعتها وكيفية
تشكل مفرداتها وتراكيبها داخل النسق اللغوي العربي ،مع بيان قيمتها في أداء دورها
في خضم األزمة الصحية العاملية .وذلك في حدود محاور هذه الندوة :
املحور األول :معجم الجائحة :دراسات مصطلحية
املحور الثاني :التشكيل اللغوي والرمزي والتصوري لدالالت الجائحة
املحور الثالث :خطاب الجائحة في إطار مقارن.
املحور الرابع :لغة الجائحة في يوميات الناس وفي الوسائط االجتماعية.

منذ نهاية سنة  ،2019تفشت جائحة كورونا  ،لتصبح انشغال كل مجتمعات
العالم ،وفي كل األوساط الطبية والعلمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية واألدبية والفنية .وقد عكس اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي هذا
الحضور الكاسح واملهيمن لهذه الجائحة ،التي غدت بؤرة مستقطبة لكل األنظار
واالهتمامات ،وعابرة لكل الخطابات في مختلف األجناس والقطاعات ،فتكيفت
اللغات وفق هذا الواقع الجديد ،وسرعان ما راكمت رصيدا متميزا وغنيا في تسميته
والتعبير عنه.
لقد أسفرت الجائحة ،بكل مظاهرها وتهديداتها ،وبما حملته من تحوالت
جسيمة ،في بروز "سجل لغوي خاص" في العربية وفي غيرها من اللغات ،سجل يحيل
على الجائحة بمحدداتها املرضية -الوبائية ،وبامتداداتها في أكثر من ميدان .لقد أعاد
هذا السجل اللغوي تنظيم تمثل العالم والسلوكات والعالقات ،معبرا عن الوقائع
واألحداث والسياقات التي صنعتها الجائحة أو نجمت عنها.
هكذا ،جراء هذه الجائحة وفي ارتباط بها ،انخرطت العربية في استعمال ألفاظ
وأسماء وعبارات وتراكيب أحيانا ،تشير إلى كيفيات التعامل مع املرض أو الحد من
انتشاره وأسباب انتقال العدوى ،وشروط الوقاية والبروتوكول العالجي ،وعدد

الثالثاء  30مارس 2021
الجلسة العلمية الثانية

استقبال املشاركين
الجلسة االفتتاحية

10.15-9.30

التشكيل اللغوي والرمزي والتصوري لدالالت الجائحة
رئيس الجلسة :األستاذ محمد غاليم

كلمة السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط كلمة السيد مدير معهد الدراسات واألبحاث للتعريب بالنيابةكلمة السيد مدير مختبر اللسانيات والتهيئة اللغوية واالصطالححفل شاي

10.45-10.15

الجلسة العلمية األولى
معجم الجائحة :دراسات مصطلحية
رئيس الجلسة :األستاذ محمد الراض ي
11.00-10.45

ذ .محمد الراض ي وذ .حسن كون

14.45-14.30

ذ.عبد العزيز الحويدق
كلية اللغة العربية -جامعة القاض ي
عياض
ذ .حميد دغوج
معهد الدراسات واألبحاث للتعريب
ذ.هشام فتح
كلية اللغة العربية -جامعة القاض ي
عياض
ذة .الهام الزروقي
معهد الدراسات واألبحاث للتعريب
ذ .السعيد أهرو
الكلية املتعددة التخصصات آسفي

ذ .عبد العزيز أبايا
جامعة القاض ي عياض

مقومات الحجاح اللغوي والبالغي في أدب
مقامة أبي علي املالقي نموذجا الجائحة

ذ .رشيد برقان
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
مراكش آسفي

صورة املوت في الجائحة

15.00-14.45
العربية وخطاب الجائحة

جامعة محمد الخامس الرباط

15.15-15.00

ذ.عبد الوهاب األزدي
معهد الدراسات واألبحاث للتعريب

ألفاظ وتعريفات الجائحة

11.30-11.15

ذ .سعيد الحنصالي
معهد الدراسات واألبحاث للتعريب

Le lexique de la Pandémie : la diversité
terminologique et sa traduction

11.45-11.30

ذ.حميد الزيتوني
جامعة القاض ي عياض

مصطلح الحجر الصحي من املعنى إلى املفهوم

12.00-11.45

ذة.خديجة مرات
جامعة محمد ملين دباغين سطيف -2الجزائر

جائحة كورونا وإثراء املعجم اللغوي

16.00-15.45

ذ .سعيد بومزوغ
املعهد الجامعي للبحث العلمي

مصطلحات الجائحة وإشكالية الترجمة إلى
العربية

16.15-16.00

ذ.محمد توفيق هميمي
كلية اللغة العربية -مراكش

قراءة في معاجم مصطلحات الجائحة
معجم مصطلحات كوفيد 19 -أنموذجا

11.15-11.00

12.15-12.00
12.30 -12.15
13.00-12.30

15.30-15.15

مناقشة

15.45-15.30

16.45-16.15

املجازات التصورية في خطاب الجائحة

استعارة الحاوية في تأويل خطاب الجائحة
سيمياء صورة رجل السلطة في زمن
الحجر الصحي
Disaster Humor in the Arabic Discourse
during Covid 19 Pandemic
حث الدعوى إلى شعرية العدوى
مساهمة في التأصيل األدبي لخطاب الجائحة
في اللغة العربية

مناقشة

األربعاء  31مارس 2021
الجلسة العلمية الرابعة

الجلسة العلمية الثالثة

الجائحة في يوميات الناس وفي الوسائط االجتماعية
رئيس الجلسة :األستاذ موالي العربي بيلوش

خطاب الجائحة في إطار مقارن
رئيس الجلسة األستاذ :عبد الرزاق تورابي

12.00-11.45

ذة .أديبة بكور
معهد الدراسات واألبحاث للتعريب

12.15-12.00

ذ.عبد هللا توفيق
معهد الدوحة للدراسات العليا – قطر

12.30-12.15

ذ .فتحي الفارس ي
املعهد العالي للدراسات التطبيقية في
اإلنسانيات بسبيطلة -تونس
املهدي امللوك
كلية علوم التربية

12.45-12.30

13.00-12.45

Analyse des différentes formes de
discours portant sur le Covid-19 au
temps de la Pandémie au Maroc
دراسة في السجل اللغوي لخطاب الجائحة
في اإلعالم املغربي :خطاب صالح الدين
الغماري أنموذجا
العبارات الدالة على جائحة "كورونا" في
اإلعالم التونس ي -دراسة داللية معجمية

9.30-9.15
9.45-9.30

10.00-9.45
التعددية اللغوية في زمن الجائحة ،بين واقع
الخطاب اليومي اإلنساني وأفق التواصل عبر
الوسائط االجتماعية
مناقشة

الجلسة العلمية الخامسة
رئيس الجلسة األستاذة :أديبة بكور
13.15-13.00
ذة .ماجدة اباه
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سال
13.30-13.15
يوسف اغراس
كلية علوم التربية
13.45-13.30

9.15-9.00

أنس ملموس
جامعة موالي إسماعيل مكناس

الجائحة والخطاب املتعدد
انعكاسات خطاب الجائحة على الفعل
التربوي في املدرسة املغربية
نجاح اللغة العربية في مواكبة وقائع جائحة
كوفيد 19

14.00-13.45

مناقشة

15.00-14.00

استراحة

15.30-15.00

الجلسة الختامية

10.15-10.00
10.30-10.15

10.45-10.30

11.15-10.45

11.45-11.15

ذ .محمد الولي
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
فاس
ذ .عماد عبد اللطيف
جامعة قطر
ذ .باعزيز ترمينا
معهد الدراسات واألبحاث للتعريب

الخطابة والجائحة وجها لوجه
االحتالل الخطابي :مفهومه وتجلياته وآثاره
تطبيقا على خطاب جائحة كوفيد 19
Contribution of cognitive science to
covid19’s discourse

ذ .هشام مصباح
جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة2
الجزائر
ذة .أمينة اليمالحي
معهد الدراسات واألبحاث للتعريب
ذ .محمد عبد الرازق خضر حماد
كلية اآلداب
جامعة أسيوط مصر
ذة .خديجة أنس
جامعة ابن طفيل
القنيطرة

األدب في زمن الوباء كورونا وسؤال
اإلنسان
البناء األسلوبي في خطاب الجائحة
جائحة كورونا وانعكاساتها
على األنساق األدبية
جماليات اإلبداع وإشكاليات التواصل
The Impact of Covid 19 on Learning

مناقشة

استراحة

