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 املحور األول: معجم الجائحة دراسات مصطلحية

 العربية وخطاب الجائحة: دراسة مقارنة •

 ذ.محمد الراض ي وذ. حسن کون 

يعيش العالم أجمع، منذ أزيد من سنة، وضعا جديدا وتحديا كبيرا فرضته عليه جائحة كورونا  )أو 

الناس و غير من سلوكهم وأساليب عيشهم اجتاح لغاتهم (. وكما اجتاح الوباء حياة 19كوفيد 

وخطاباتهم. وهكذا شهد العالم تشكل معهم جديد خاص بالجائحة، كما تشكلت تبعا لذلك خطابات 

متنوعة بتنوع روافدها. فما هي خصائص معجم الجائحة الناش ئ في اللغة العربية، وما هي سمات 

اب بالصيغ التي اعتمدها في أن يبلغ مراميه، علما أن خطاب الجائحة باملغرب؟ وهل نجح هذا الخط

 هدفه األول كان تحسيس الناس وإخضاعهم / إقناعهم بااللتزام بالتدابير الوقائية املفروضة ؟

تنتظم هذه املداخلة في جزأين، نقدم، في الجزء األول، وصفا تحليليا ملعجم الجائحة نرصد فيه 

ملوظفة عبر دراسة مقارنة بين معجم العربية ولغات أخرى. وندرس طبيعة الحقول املعجمية والداللية ا

، في الجزء الثاني، خطاب الجائحة، متتبعين الخلفيات)التاريخية والسياسية واالجتماعية( املوجهة 

 .لهذا الخطاب ومدی نجاعة األساليب والصيغ املعتمدة في تحقيق أهدافه

 

 ألفاظ وتعريفات الجائحة •

 جامعة محمد الخامس الرباط. –الوهاب األزدي ذ. عبد 

 

تهتم املداخلة الراهنة بألفاظ الجائحة في املدونات التحديثية والفقهية، وفي املعاجم اللغوية العربية 

القديمة. كما تتوقف عند مصطلح الجائحة في املعاجم الطبية القديمة والحديثة وتعقد التشابك 

 في استعمال املصطلحات واملفاهيم.  الداللي لبيان التطور واالختالف

والحجاجي،   وفي مستوى ثان، تنكب على بنيات التعريف املنطقي والتعريف الصوفي والتعريف البالغي

من خالل نصوص تعرف بالوباء ضمن سياقات ثقافية متنوعة لخطاب الجائحة، في أفق الكشف 

 عن اصطالحاتها وبنياتها االستداللية التي ما تزال حديث الساعة في التأويليات املعاصرة.

 

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

Said HONSALI – Université Med V Rabat. 

   La pandémie de Covid-19 a non seulement soulevé des problématiques 

scientifiques, économiques et sociales ainsi que des questions sur le changement 

des valeurs et des comportements dans toutes les sociétés humaines, mais a 

également créé une nouvelle terminologie, scientifique et sociale, qui fait 

actuellement partie intégrante du discours scientifique en médecine, en biologie et 

en biotechnologie. 

   Cette intervention vise à comprendre comment la langue arabe assimilé dans son 

espace linguistique, le lexique de la pandémie et comment il l'a adapté à l'usage 

médical et scientifique en termes de dérivation et en termes de sa capacité à 

exprimer à travers la traduction, le contenu global de la pandémie dans son large 

domaine expressif . 

    Nous aborderons toutes ces questions à travers une lecture descriptive et 

synthétique du Dictionnaire terminologique du Covid 19 publié par le Bureau de 

Coordination d’Arabisation, Rabat, Maroc qui figure le premier dictionnaire 

trilingue consacré à la pandémie six mois après son déclenchement. 

 

 

 



 مصطلح الحجر الصحي من املعنى إلى املفهوم •

 مراكش  جامعة القاض ي عياض -ذ. حميد الزيتوني

 

بعد سنة من ظهور فيروس كورونا على الساحة العاملية، تغيرت الكثير من األمور وطرأت العديد من     

املستجدات. وأصبحت الجائحة ومتعلقاتها محط اهتمام الجميع في وسائل العالم ووسائط التواصل االجتماعي 

ووتيرة انتشاره، وأعراضه، وسبل  ونقاشات الحياة العامة، بدءا من نوعية الفيروس، ومصدره، وطرق انتقاله،

الوقاية منه، واإلجراءات املتخذة لحماية الناس منه، وآثاره على الحياة واالقتصاد و باقي املجاالت، والجهود 

املبذولة إليجاد أدوية تساعد على الحد من آثاره الصحية، وانتهاء بقضية إنتاج لقاحات تخلص البشرية من 

 .شره

معجما خاصا من الكلمات  -ال محالة-ر واالنشغال البّين بالفيروس املستجد، يتطلب هذا االهتمام الكبي  

واملصطلحات في كل اللغات ومنها العربية، معجما جردت له اللغة العربية كل إمكاناتها وقدراتها املتعلقة بالتكيف 

ية، وترجمة أخرى، وكذا مع املتغيرات الطارئة، فلجأت إلى موارد متعددة؛ من اقتراض كلمات من لغات أجنب

البحث في تراثها الغني عن كلمات مناسبة لبعض املعاني املستجدة، أو العودة إلى استعمال بعض املصطلحات 

 .التي سبق للعربية أن أطلقتها في ظروف مشابهة

ومن أهم مصطلحات هذا املعجم الكوروني، مصطلح الحجر الصحي الذي تجدد استعماله بشكل مكثف في     

ه األزمة الصحية، وحظي باهتمام بالغ، إذ أصبح على لسان الجميع من أعلى هرم السلطة السياسية إلى باقي هذ

الفاعلين في املجاالت الصحية واالقتصادية واالجتماعية... والناس عامة. وذلك راجع للتأثير املباشر لهذا املصطلح 

الحضور الالفت، استعماله بمفاهيم مختلفة تتقاطع من قريب غير أن املثير لالنتباه في هذا  .في مناحي الحياة كافة

أو بعيد مع مفهومه الحقيقي، منها استعماله مرادفا ملصطلحات أخرى من قبيل حالة الطوارئ الصحية والعزل 

 .الطبي واإلغالق وحظر التجوال وغيرها

تطوره تاريخيا؛ وذلك عبر تحديد وتسعى هذه املداخلة إلى تتبع مصطلح الحجر منذ نشأته في أحضان اللغة و    

معانيه اللغوية، ومفاهيمه االصطالحية، وتحديد الحقول املعرفية التي استخدم فيها، وفهم آليات االنتقال من 

حقل إلى حقل خاصة انتقاله إلى املجال الصحي واملفهوم الذي يستخدم به في هذا املجال، وبيان عالقته مع غيره 

الكرنتينة( والدالة على املفهوم نفسه، باإلضافة إلى مقارنته مع املصطلحات (ى عنها من مصطلحات اللغة املتخل

وسنتبع، لتحقيق ذلك، طريقة استقرائية تقوم   .املستخدمة في بعض اللغات األجنبية املتفاعلة مع لغتنا العربية

ية واستقصائها في مظانها، على التتبع الجزئي للقضايا املرتبطة بتأصيل مصطلح الحجر الصحي في اللغة العرب

وتتبعها في تطورها التاريخي حسب ما تسمح به املصادر اللغوية والتاريخية املتاحة، ثم سنقوم بتحليلها تحليال 

 .علميا قائما على التمحيص والدقة العلميين

 

 جائحة كورونا وإثراء املعجم اللغوي  •

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

فاهيم والقيم، كما تّسهل تداولها بين البشر حّتى يتفاعلون مع    
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 تفاعلين مع  ُمحيِطهم اللغوّي الجديد الذي اكتسبوه من هذه األزمات.وهذا ما يجعلهم م

وتعتبر جائحة كورونا من األزمات التي مّست حياة البشر، فغّيرت مجرى حياتهم من تفاعل يومي وتواصل     

لبم  ت لغوي وغير لغوي، كما قامت باستحداث لغة جديدة يغلب عليها الطابع الطبي الصحي والوقائي؛ بحيث جم
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وتبقى قائمة الكلمات التي استحدثتها … االجتماعّي، الحجر الصّحي، الفيروس الّتاجّي، منحنى الوباء، ت

 والتواصلي اليومي واالفتراض ي في حياة البشر عديدة؛ جائحة كورونا في الخطاب التفاعلي 

الصادر عن مكتب تنسيق  19ومن أجل ذلك جاءت هذه الورقة البحثية الستنطاق معجم مصطلحات كوفيد  

التعريب بالرباط، من خالل دراسة املفردات التي تّم جمعها أثناء جائحة كورونا مع ترجمتها إلى اللغتين الفرنسية 

دراسة مصطلحية، إضافة إلى تحديد معانيها ودالالتها السياقية املكتسبة من خالل الوضع الصحي  واإلنجليزية

أّول بادرة عربية تقوم بجمع  -الرباط-الراهن، بحيث يعّد هذا املعجم املبتكر من طرف مكتب تنسيق التعريب 

 مصطلحات وباء كورونا في  معجم لغوي تداولي خصب.

 

 

 



 الجائحة وإشكالية الترجمة إلى  العربيةمصطلحات  •

 جامعة محمد الخامس الرباط. –ذ. سعيد بومزوغ 

والعلمي بين األمم، ومن  ملا كانت الترجمة من أهم وسائل االتصال الحضاري والتالقح الثقافي والفكري 

منذ القدم، فاستعان  أهم سبل نقل املعارف والعلوم والخبرات املختلفة من حضارة إلى أخرى، اهتم بها اإلنسان

 بها في مختلف مناحي املعرفةالدينية والعلمية واألدبية والفلسفية...

ونظرا لصعوبة الترجمة وعسر مسالكها، واختالف طرائقها باختالف النصوص املراد ترجمتها، توجهت 

عملية نسبية من حيث سهام النقد لها، وتعددت الدراسات املتحفظة من بعض أنواعها وطرائقها، وذلك لكونها 

 نجاحها، ومتغيرة من حيث مستويات االتصال التي يبلغها النص املترجم في عالقته بالنص األصلي.

وتظهر هذه الصعوبات واإلشكاالت أكثر عند ترجمة املصطلحات عموما، وترجمة املصطلحات العلمية 

 الحديثة على الخصوص؛وذلك العتبارين رئيسيين:

 ات هي مفاتيح العلوم التي تشكل اللبنة األولى في بنياتها النظرية.أوال: لكون املصطلح-

وثانيا:ألن املصطلح يتضمن شحنات ثقافية وداللية تقف في خلفية النص األصلي وتحيط به، وعلى  -

املترجم حينئذ أن ينتبه عند ترجمته للمصطلح، ليس فقط للعناصر الداللية املشكلة للفظ املراد نقله، بل عليه 

ضا أن يراعي موقع هذا العنصر في املجتمع كله، باعتبار أن التصور أو املفهوم واحد، بيد أن املصطلح يختلف أي

 من شعب آلخر. 

إن البحث الذي بين أيدينا ما هو إال محاولة متواضعة لطرق باب واسع من هذا املجال، وسيعنى 

بطة بجائحة كورونا إلى العربية، خاصة ما يتعلق باألساس بدارسة املشكالت التي تعتور ترجمة املصطلحات املرت

منها بصياغة املصطلح وتعميمه واالتفاق عليه، وما يتفرع عنها من إشكاالت كثيرة تعيق تداوله وشيوعه مثل: 

الترادف واالشتراك والدخيل واإلبهام والتعصب عند اختيار املصطلح... وستتم معالجة كل ذلك في ثالثة مباحث 

 رئيسية: 

جمعا وتصنيفا ألهم املبحث الثاني منها عالقة املصطلح بالترجمة. وسيعالج املبحث األول ناول سيت

بمعالجة أهم آليات ترجمة هذه املصطلحات املبحث الثالث في حين سيعنى ؛ مصطلحات جائحة كورونا املتداولة

املدونة املختارة، واملتمثلة أساسا إلى العربية واملشكالت التي تعتور تداولها، وسيتم كل ذلك انطالقا من دراسة 

 في بعض الوثائق الصادرة عن منظمة الصحة العاملية باإلنجليزية والفرنسية والعربية.

 التالية: اإلشكاالت املعرفية واملنهجيةإلى اإلجابة عن  يهدف هذا البحثبناء على ما سبق تقريره 

 ما عالقة الترجمة بعلم املصطلح؟  -

 ملصطلحات العلمية عامة، والطبية على الخصوص؟ما أهم آليات ترجمة ا -

 كيف ترجمت مصطلحات جائحة كورونا إلى اللغة العربية؟ -

 ما أهم مشاكل ترجمة هذه املصطلحات إلى اللغة العربية؟ وما هي الحلول املقترحة لتذليلها؟ -

 

 أنموذجا 19 -قراءة في معاجم مصطلحات الجائحة: معجم مصطلحات كوفيد •

 جامعة القاض ي عياض مراكش.  -هميميذ محمد 

وهو الجهاز املختص التابع للمنظمة العربية للتربية  -مشكورا–اجتهد مكتب تنسيق التعريب بالرباط 

" حيث عمل على تقص ي كل 19والثقافة والعلوم، في إنتاج معجم وظيفي سماه: "معجم مصطلحات كوفيد 

، استنادا إلى املقاالت العلمية واملواقع املختصة واملجاالت األلفاظ والعبارات ذات الصلة بالفيروس املستجد

الطبية املعتمدة في مجال الطب والعلوم الصحية، وقد كان موفقا إلى حد كبير جدا، غير أننا ومن منطلق اهتمامنا 

ية العربية، بالدراسات املعجمية سجلنا بعض املالحظات واالقتراحات، التي انتبهنا إليها لشغفنا بالبحث في املعجم

مشفوعا بعبارة الرجاء التي وجهها فريق البحث إلى الباحثين واملهتمين بهذا النوع من الدراسات بهدف تطوير 

وتنقيح هذا املعجم وتقريب فحواه من طلبة الطب والعلوم الصحية وكذا عموم القراء املهتمين بمستجدات 

 :الحقول العلمية. وقد حصرنا مالحظاتنا في ثالثة أقسام



 مالحظات منهجية: وتتعلق بطريقة عرض الوحدات املعجمية من حيث ترتيبها وتقديم املحتوى الشارح لها. .1

مالحظات لغوية/ داللية: وتتعلق باتصاف الوحدات املعجمية إما بالنقصان على مستوى اللفظ، وإما  .2

 باإلبهام أو التوسع على مستوى الداللة.

لي: وتتعلق إما بازدواجية مقابالت املصطلحات املترجمة، وإما بالعمل مالحظات يتداخل فيها املنهجي بالدال .3

 بمبدإ "اإلحالة املشتركة، أو اشتراك املعنى".

وهي مالحظات ال تقدح في قيمة املعجم وال في قدرات واضعيه، بقدر ما تنبه إلى العمل على تحقيق شروط 

 ية املنشودة.إضافية، ترقى باملعجمية العربية درجة أخرى في سلم العلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحور الثاني: التشكيل اللغوي والرمزي والتصوري لدالالت الجائحة

 املجازات التصورية في خطاب الجائحة •

 جامعة القاض ي عياض مراكش -ذ. عبد العزيز الحويدق

لم يعد وباء كورونا شأنا علميا خالصا، وإنما أصبح شأنا عاما تجاوز الحدود القطرية، واخترق مختلف     

الطبقات االجتماعية، وأثر في االقتصاد، وفي املنظومة التشريعية والقانونية والسياسية، والعالقات االجتماعية، 

البيداغوجية،  وأسهم في إنتاج خطابات تروم الفهم  واملمارسات الدينية، والحياة الثقافية والفنية، والطرائق

والتأويل، وتتغيا التوجيه، وضبط السلوك، وتغيير العادات، وترهيب النفوس تارة، وطمأنتها تارة أخرى. وكل ذلك 

ينم عن التردد، وعدم امتالك األجوبة اليقينية، واالرتهان إلى خطاب الخبير الذي يتطلب التجريب،والصرامة 

والظاهر  .وينأى عن منطق صاحب القرار السياس ي الذي يتراوح بين التخويف املفرط والتطمين الحذرة، العلمي

أن خطاب الوباء ال ينحو منحى واحدا، وال يستخدم السجالت اللغوية واألسلوبية نفسها، وال يصدر عن رؤية 

منسجمة، وإنما ينطلق من مقاصد صريحة ومضمرة، ومن مرجعيات متباينة أو متكاملة، يتسلل من شقوق 

رالية الجشعة، وكشفا لهشاشة املنظومة خطاباتها نقدا للسلوك البشري الجائر، وتفكيكا للسياسات النيوليب

الصحية العاملية، ووهم االتحادات اإلقليمية والعاملية، وفضحا للهويات القاتلة، واألنانيات الضيقة، والنزعات 

الوطنية املتمركزة على الذات،عالوة على التنافس املحموم بين املختبرات العلمية الذي اختلط فيه الرهان العلمي 

   .سياسية والربحيةباألهواء ال

في خضم هذا التكوثر الخطابي يأتي البالغي من منظور نقدي وتفكيكي ليقارب التصورات املجازية التي نسجت    

حول وباء كورونا، وينفذ إلى التمثالت التي تنجم عنها، ويتبين أثرها في املتلقي الخاص والكوني، ويقوم بتقويمها 

 ا من التحليل النقدي للخطاب.مسترشدا بشبكة معيارية تمتح أسسه

 استعارة الحاوية في تأويل خطاب الجائحة •

 جامعة محمد الخامس الرباط. –ذ. حميد دغوج

القصد من املداخلة هو إظهار كيفية فهم الناس واختبارهم التصورات االجتماعية املجردة، عبر استخدام     

ي غير واع لفهم التصورات املجردة؛ وذلك باستعمال االستعارة، بحكم أنها أداة معرفية نستخدمها بشكل روتين

تصورات تبدو غير متشابهة في الظاهر، إال أنها تسهل فهمنا لواقعنا، وذواتنا وعالقاتنا بالكيانات واألحداث في 

العالم، وهذا ما سعت إليه نظرية االستعارة التصورية، التي حفزت البحث في الظواهر النفسية واالجتماعية 



ق واسع، ووجهت البحوث نحو أسباب ونتائج التفكير املجازي، وكيفية إدراك الناس وتحدثهم وتصرفهم على نطا

وإصدار األحكام والقرارات، داخل بيئتهم االجتماعية، بخصوص ما يرونه ويسمعونه ويلمسونه ويشمونه 

التي ال تخضع  -املجردات  ويتذوقونه. إن وجود الكيانات املجردة إلى جانب امللموسة تجعلنا نتحدث عن معاني

من خاللها ما راكمناه من تجارب مع الكيانات العينية  -لتجربة الحواس، أو تفتقر إلى مراجع في العالم الخارجي

املجسدة، فنحن نتحدث عن الشر والحرية واملرض كأنها أشياء نراها، بل ال نشعر بصعوبة في الحديث عنها، وال 

، ألن تجاربنا امللموسة تؤثر في نحت لغة حديثنا عن املجردات، وتمنحنا بنيات ننتبه إلى كونها مفاهيم مجردة

تعبيرية لوصفها بطرق أكثر دقة، إذ غالبا ما نسقط إحساساتنا على الش يء الجديد؛ انطالقا مما راكمنا من 

طره معرفة وما خزناه من تصورات عن ش يء سابق يناظره في جانب من جوانبه، فنحن نصف الوطن الذي تؤ 

حدوده الخارجية باعتباره حاوية/وعاء، ونتصور الش يء الذي يس يء إليه عدوا؛ بحكم أن إدراكنا "يتضمن جمع 

 املعلومات عبر حواسنا لتفسير بيئاتنا والعمل عليها".

من هنا كان الحديث عن الوطن كحاوية، وعن الوباء كعدو يبحث عن منفذ إليها، من خالل ما تحمله الكلمات    

ورات مختلفة عن كليهما، تصورات تركز غالبيتها على ثالث مكونات: املصدر والهدف والناقل، لتبني من تص

موضوعها املجازي األساس ي للوطن املتمثل في الحاوية، تصورات تنبع تحديدا من تجاربنا مع الفضاء باعتباره 

 حضنا.

باء على وجه التحديد، ألن هذا التصور وقد استخدم استعارة الحاوية كل من تحدث عن الوطن، في زمن الو    

يعكس فكرة التموضع في مكان واضح األبعاد، تلفظه اللغة املجازية التي تستوعب أنماطا ثابتة من التفكير 

املجازي، الذي يراه املتكلم، عن غير وعي، مماثال للوطن باعتباره نوعا من الحاويات/األوعية، فينش ئ عباراته 

 اته ومواقف محددة بخصوص منظوره للوطن كحاوية.املجازية لتوصيل معتقد

وما دام إدراكنا للمجرد يتأثر بمجموعة من املتغيرات الواقعية، التي يمكن أن تحيز أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا    

ضمن التعبير اللغوي، فإن معرفتنا أن الوباء يفتك بأرواح الناس، ستجعل من تفاعالتنا اللغوية معه كالما 

وقعاتنا وتجاربنا السابقة، سواء منها الذاتية امللموسة أو املتخيلة عن األوبئة. وهكذا يصبح الوطن وعاء، موجها بت

واملواطنون محتواه، والوباء عدوا، وانطالقا من هذه التمثالت تنبثق لغة املجاز لتبني عاملها في أذهان الناس، 

 بكيفية ال واعية.

املبادئ األساسية لنظرية االستعارة، هو وجود ارتباطات مجازية  ، أن أحد1980ويرى اليكوف وجونسون    

مألوفة، أو دمج بين بعض التصورات، من قبيل الربط االستعاري بين عدم االستجابة العاطفية والبرودة في 

مجال درجات الحرارة مثال، ولكن يكون الربط غير طبيعي بين تصورات أخرى، مثل ربط عدم االستجابة العاطفية 

املساحة، أو القيمة النقدية، فنقول مثال إن الشخص غير املتعاطف؛ بارد السلوك، وعديم املشاعر، لكن ال ب

نقول عنه؛ أنه ضيق السلوك، أو ثمين السلوك. ومن هنا يصبح السؤال عن العمليات املعرفية التي يستخدمها 

 لفهم التصورات املجردة، التي تطال حياتهم االجتماعية
ً
 من قبيل األوبئة واألمراض واردا. الناس عادة

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال، نقسم املداخلة إلى فقرات، نعرف في األولى بمفهوم استعارة الحاوية    

واستعارة الحرب ضمن االستعارة التصورية، وفي الثانية نحلل بعض النماذج الجملية التي تتضمن تصور الوطن 

،  وما يل
ً
 والوباء عدوا

ً
زم ذلك من صفات تالئم بين التصورين، وفي الثالثة ننظر في "استعارة الحرب على حاوية

س" وكيفية استدعائها لتصور الحاوية، لتكتمل صورة البنية األصلية التي تقوم عليها لغتنا في تصورنا لألوضاع، 

 واألحداث، التي تواجهنا في الحياة اليومية.

 

 الحجر الصحيسيمياء صورة رجل السلطة في زمن  •

 جامعة القاض ي عياض مراكش -ذ. هشام فتح 

تتغيا هذه الورقة محاولة الكشف عن الدالالت الرمزية التي صار يحملها رجل السلطة في املغرب زمن الحجر    

ستصبح الصورة في تعالقها مع الكلمة مصدرا لتلك الدالالت وعالمة على وجود قوة رمزية  إذ الذي فرضه الوباء،

 تختزن كما من املواقف املرتبطة بحالة "األلم".    

ضل هذه االزدواجية  في التمثيل الجامع بين البصري واللساني، ستتسرب "القائد حورية" إلى املخيال بف    

الجمعي املغربي لتتحول إلى وجه مألوف، نالت شهرة واسعة إبان سهرها على تطبيق الحجر الصحي، كما تفردت 

آسفي، ويكفي أن تخلد اسمها بتعليقتها بطريقتها العفوية في مخاطبة املواطنين خالل حمالتها التحسيسية بمدينة 

 األثيرة "العالم كيموت وأنت كتكركر..دخل لدارك..غبر"
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    In the midst of a life threatening health disaster such as Covid-19 pandemic, 

people experience increasing levels of fear, anxiety and confusion; however, 

several instances of humorous comments and jokes, including non verbal 

humor, all have been circulating through social media platforms and in 

people’s daily conversations in the world; and the Arab world is no exception. 

Although it seems ironic, humor is common in disaster as, for many reasons, 

people express themselves and the events by producing and sharing 

humorous narratives in a variety of forms. This paper investigates the interplay 

of humor with some pragmatic phenomena and figures of speech which, in the 

context of the current pandemic, have been recontextualised in the Arabic 

discourse to provoke laughter. Using a multifaceted approach to verbal humor, 

the analysis focuses on scrutinizing different pandemic-related, humorous 

verbal material manifesting in everyday talk or in the Arabic Media and 

social networking sites. We found out that the Arabic discourse has been 

exclusively affected by non-literal vehicles such as metaphor, irony and parody 

which serve in conceptualizing humor as mere reflection of the contextual 

incongruity people are experiencing during the current global crisis. The 

analysis adds more to the role and impact of humor interaction and brings to 

the fore our inferential and social conceptualization of the world in disaster. 

 

 حث الدعوى إلى شعرية العدوى: مساهمة في التأصيل األدبي لخطاب الجائحة •

 جامعة القاض ي عياض مراكشذ.السعيد أهرو  

فة على املعنى املنظور إليه من أجل استخراجها منه      ِ
ّ
ال أن الشعرية غيُر متوق ن أوَّ حاولت في هذه الورقة أن أبّيِ

فه بها، وصدق اضطراره إليها. 
ُّ
ة املستخرِج لها منه، وعلى حسن تلط

َّ
وحسب، بقدر ما هي متوقفة قبل ذلك على ِرق

ِفْرُت في معنى العدوى 
م
ها بقوة األدلة املجلوبة لها من وعلى هذا االستعداد ظ ْعِدْم إثباتم

م
على مالمحم من الشعرية لم ت

ْعٍي،   سم
م
ة يَّ دة التي أوِرُدها على سبيل املثال: كون العدوى حم

َّ
اللغة العالية ومن األدب الرفيع؛ ومن هذه املالمح املؤك

 
م
ة ْت بالحركة لنفسها، وكوُنها سامريَّ عم ٍة من أمرها ما سم  السالح، وكوُنها غيرم ذلك إذ تكون في ِسعم

م
ة  التحذير، وُرْمِحيَّ

 منه.
م
ْفُرغ

م
ه؛ ونكاد إن شاء هللا أن ن ِ

ّ
ل في محل  من هذه املعاني الغريبة، مما هو مفصَّ

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

 جامعة القاض ي عياض مراكش.ذ.عبد العزيز أبايا 

 

يندرج هذا البحث ضمن املحور الثاني و تحديدا فيما يتعلق بآليات الحجاج اللغوي و البالغي في النص املقامي     

. و يهدف إلى مقاربة بعض اآلليات الحجاجية التي توسل بها صاحب النص أبو علي املالقي إلحداث اإلقناع و 

ض مدن األندلس و بخاصة مدينة غرناطة و التأثير على متلقيه روما للهروب من الوباء الذي تسلط على بع

   .نواحيها منتصف القرن التاسع الهجري /الخامس عشر امليالدي

يتوسل منهج املقاربة املعتمد في هذه املقالة بنظرية الحجاج اللغوي التي أرس ى دعائمها أزفالد ديكرو الذي     

أيضا من مجهودات الفيلسوف بيرملان من قدم معالجة لسانية لغوية تداولية للحجاج، كما يستفيد البحث 

خالل معالجته املنطقية البالغية للحجاج، و ذلك إيمانا مني بأن الحجاجين اللغوي و البالغي بينهما تكامل و 

 تفاعل ال ينكر من حيث كون جميع الخطابات تكتنز أنماطا متعددة من الحجج اللغوية و البالغية و املنطقية . 

ث بيان كيفية استثمار أبي علي لتلك اآلليات الحجاجية في رسالته املوجهة إلى غرناطة هكذا سيحاول البح  

إلقناع أميرها بالخروج منها إلى مالقة هروبا من الوباء.  وذلك من خالل خطة تقع في مقدمة  حول راهنية املوضوع 

بعض اآلليات الحجاجية اللغوية و رهاناته، وقسم أول عن أبي علي و نصه املقامي في الوباء، وقسم ثان يتضمن 

 و البالغية و دورها في إظهار مقصدية الكاتب. ثم خاتمة لالستنتاجات و خالصات البحث.



 

 صورة املوت في الجائحة •

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي – ذ. رشيد برقان

سعت الدولة خالل اشتداد أزمة الجائحة وبداية اإلحساس بعدم القدرة على التصدي واملواجهة إلى ترويج     

الوباء، وال يكتفي بالتحسيس  خطاب من نوع جديد يتجاوز الطمأنة التي سادت في اللحظات األولى من ظهور 

التشكيل موّحدة على صعيد املقصد  والتوعية، ولكنه ينغمس في التخويف عبر تشكيل صور للموت متعددة في

 وهو التخويف.

لهذا تقترح هذه املداخلة تحليل صورة املوت وكيف تّم توظيفها خالل الجائحة  بغية خلق حالة نفسية لدى    

العموم تجعلهم يوقفون كفاءاتهم العقلية ووعيهم النقدي، وينصاعون ملا تمليه الدولة وما تقره من إجراءات 

ما تقترح املداخلة تأمال في الجانب املقابل حيث ووجه الخطاب الرسمي بخطاب مضاد أنتجته ك  واحترازات.

 فعاليات متنوعة اعتمدت الوسائط االجتماعية الجديدة وسيطا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحور الثالث: خطاب الجائحة في إطار مقارن 

 الخطابة والجائحة وجها لوجه •

 عبد هللاجامعة سيدي محمد بن  -ذ. محمد الولي

لقد تعرضت اإلنسانية خالل هذه السنة المتحان قاس. يتمثل في ظهور جائحة كورونا وانتشارها السريع في      

كل جهات املعمورة. إن االكتساح السريع لهذا الوباء وتعاظم آثاره الهدامة وعدم توفر الوسائل الطبية الكافية 

إلنسانية بالذهول. بل وأصاب في العمق اإلنسان املزهو للتعرف على طبيعته فالقضاء عليه، قد أصاب كل ا

بتقنيته، ذلك الذي كان يسخر الجزء األكبر من ثروته لصناعة األسلحة وإذكاء الحروب لتحريك سوق األسلحة، 

بل واعتماد كل الوسائل النفسية والنيورولوجية الختالق الحوافز النفسية وتوجيهها نحو االستهالك وتحريك 

نتاج والربح الرأسمالي املتوحش. كان هذا اإلنسان التقني غافال بالكامل عن الحاجات الصحية عجالت اإل 

والغذائية والتثقيفية للبشرية. وملا داهمته كورونا واجهها  بذهول وباضطراب كبير، وأحيانا بخبث. نتذكر التناحر 

 على االستيالء على األدوات الطبية الوقائية. 

الطبيعة اللغزية لهذا الوباء: طبيعته وموطن ظهوره وسرعة وكيفية انتشاره  وانتقاله ومما فاقم الوضع     

 وعالجه وسبل التغلب عليه، وتضارب اآلراء بصدد كل ذلك. 

 من الناحية الطبية، فقد عصف هذا الوباء باليقينيات    
ً
 علميا

ً
بما أن األمر ال يتعلق بظاهرة يمكن فهمها فهما

ات الباعثة على الرضا العلمي والتقني. لقد سقطت يقينيات اإلنسان وتبخر زهوه العلمي والبديهيات والتقدير 

وادعاؤه التحكم في العالم والكائنات. بالفعل لقد تمكن اإلنسان بشكل باهر من صناعة األسلحة الفتاكة، 

مختبراته، ولم يلتفت وصناعة الحروب وتدمير الطبيعة واحتقارها، بل تمادى في زهوه وتطلع إلى خلق إنسان في 

 إلى عوامل تعزيز الحياة اآلدمية والطبيعية في هذا الكوكب. 

أفضت هذه الصدمة التي تعرض لها اإلنسان، وهذا اإلحساس بالعجز، إلى تجريده من غطرسته ونفوذه    

ة على األشياء وتحكمه العلمي. لقد فقد اإلنسان أمام هذه الجائحة تلك الثقة املفرطة في يقينياته وتلك السطو 

 وتسخيرها إلى أبعد الحدود. 



إن تهاوي يقينيات اإلنسان أمام هذه الجائحة وعجز العلم عن فهم هذه الظاهرة والتحكم فيها أفقده حجيته   

السلطوية. بل إن العلم هنا لم يعد يمتلك تلك السلطة التي كان يتمتع بها إلى عهد قريب. وحينما يصاب العلم 

خطابة الفرص التي كانت تتحينها. والحقيقة أنهما خطابتان تتدخالن هنا. تلك التي تسعى إلى نشر بالعجز تغتنم ال

 وتلك التي تزرع األمل. وتوجه اإلنسان عبر املسالك اإلنسانية. manipulationاألضاليل 

ته سلطه أمام الجمهور هذه الحالة املثيرة املتمثلة في اكتشاف العلم لهشاشة األرضية التي كان يقف عليها. أفقد   

بل أمام العوام. لقد ساد اإلحساس بأن ذلك العرش الذي كان يستوي عليه العلم قد تداعى وانهار. في هذه 

الشروط تساوى أهل االختصاص والعوام. هذا الشرط الذي تهاوت فيه اليقينيات أثمر تربة خصبة الزدهار 

لماء ألجوبة شافية. ومع استعجالية الحالة الوبائية التي ال الخطابة السوداء. فمع عجز العلم وتعذر تقديم الع

 على تحدي 
ً
تطيق االنتظار وال تتحمل االنتظار، انفتحت األبواب أمام تناول العامة للكلمة، بل طاملا كنا شهودا

 العوام لألطباء وأهل االختصاص الذين باغتتهم الحالة االستعجالية. 

باء. طاملا أن ال يقين هناك، وطاملا أن العلم استقل الطريق املخبرية الطويلة، في هذا السياق أصبح الجميع خط   

 أتاح الفرصة لكل الناس لكي يتحدثوا في ش يء لم تتحدد معامله بدقة. هو هذا املناخ الذي تزدهر 
ً
 رهيبا

ً
فإن فراغا

 فيه الخطابة.  

ضية املشتركة التي كانوا يقفون عليها باألمس األدهى من هذا أن العلماء أنفسهم ربما فقدوا جزئيا تلك األر    

القريب. ولذلك صرنا نشاهد تلك املواجهات الحادة بين أهل االختصاص أنفسهم. تلك املواجهات وجدت فيها 

العامة الفرصة مواتية لكي تدلي بدلوها إما بمناصرة هذا الرأي ضد ذاك وإما بالدفع برأيها الذي ال يقوم على 

 ولة. كاد يصبح كل ش يء ممكنا. أي أساس على الطا

فطاملا أن التجربة املختبرية  لم تثمر بعد النتائج العالجية املطلوبة فقد أتيحث فرص مثيرة ليس لتضارب اآلراء 

فقط فقد أتيحت الفرص ملحترفي الخطابة التهييجية. من قبيل العصيان ضد اإلجراءات االحترازية واتهام الدولة 

 والسخرية من أولئك الذي امتثلوا لإلجراءات الوقائية.  بالتقاعس والتهاون بل 

 في الورقة الكاملة سيتم التطرق إلى استعارات كورونا.    

 

 

 19االحتالل الخطابي: مفهومه وتجلياته وآثاره تطبيقا على خطاب جائحة كوفيد  •

 جامعة قطر –ذ. عماد عبد اللطيف 

شكلت جائحة كورونا وضًعا استثنائًيا في الخطاب العمومي املعاصر وصفُته من قبل بأنه شكل من أشكال     

"االحتالل الخطابي". قاصًدا من ذلك أن الخطاب حول كورونا "احتل" فعلًيا الفضاء العمومي والشخص ي في 

اب املرض الفضاء العمومي والشخص ي . احتل خط2020العالم منذ اتسع انتشاره خارج الصين في منتصف فبراير 

بواسطة فعلين أساسيين؛ األول إزاحة املوضوعات اليومية العادية على مستوى التواصل الشخص ي )مثل 

الحديث عن الطقس، وظروف العمل، والهوايات، وغيرها(، وعلى مستوى التواصل العمومي )مثل متابعة 

واملشاهير، ومتابعات األنشطة الترفيهية، ...، إلخ(. أما الفعل األنشطة العامة للنخب الحاكمة، ورجال األعمال، 

الثاني فهو السيطرة على بقية الخطابات بواسطة معالجتها من منظور املرض. فقد سيطر املرض على الخطابات 

االقتصادية والدينية والتربوية والسياسية والرياضية واإلعالنية، والفكاهية وغيرها. وأصبح معظم الكالم 

 على الخطاب بشأن االقتصاد و 
ً
النصوص الذي ُينتج في هذه الخطابات يتصل بكورونا مباشرة. ونظرة سريعة مثال

أو السياسة أو الرياضة تكفي للتحقق من أننا أمام حالة سيطرة شبه كاملة لخطاب املرض عليها. فمعظم املقاالت 

، تركز على أثر كورون
ً
ا عليه، واألمر نفسه متكرر في بقية الخطابات املنشورة في الصحف عن االقتصاد، مثال

 ي العمومية.

يقدم هذا البحث مصطلح )االحتالل الخطابي(، ويصوغ مفهومه، ويستكشف تجلياته، ويفحص آثاره، بهدف    

 فهم وضع خطابي استثنائي في حياتنا املعاصرة.

 

• Contribution of cognitive science to covid19’s discourse 

Baaziz Termina - Med V University Rabat. 

    Seemingly, researchers’ academic conceptual networks have been synchronized 

into an all-encompassing cognitive space where discourses on covid19 have 

substantially been interacting in many ways since the outbreak of this virus, something 

which is reflected in the unprecedented interest, all at once, in grappling with the same 



topic, albeit from different perspectives. Within such an international academic 

cognitive space, minds are interconnected (creating a sort of collective distributed 

intelligence). More to the point, researchers at large have apparently been developing 

a plethora of neuro-cognitive conceptual schema, frames and models for coming to 

grips with the virus genetic structure and attributes, its infection, its impact on immense 

psychological social, political, cultural, and linguistic aspects, to mention but a few, 

depending on the knowledge domain each undertaken research falls within. Indeed, 

cognitive researchers have contributed both to the construction of the discourse 

relating to the virus and lockdown issues and equally to informational communication 

to the masses through the explanations they provide. 

  

 األدب في زمن الوباء كورونا وسؤال اإلنسان •

 الجزائر 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة -مصباح  هشام ذ.

لت كورونا منعرجا حاسما في تاريخ اإلنسان ملا أثارته من قضايا مصيرية متعلقة بمصير اإلنسان في    
ّ
لقد شك

هذا العالم الذي أصبح يعيش تحديات رهيبة لم يعرف مثلها طيلة تاريخه الطويل، فرغم العديد من األوبئة 

ألكثر شراسة وقوة من كل األوبئة السابقة من والفيروسات القاتلة التي تعرض لها إال أن جائحة كورونا كانت ا

 على األطباء والعلماء 
ً
جميع الجوانب. فالحديث عن وقع الفيروس التاجي على العالم اليوم ليس حكرا

املتخصصين في علم األوبئة، بل أصبح مسألة تخص الجميع. فالكل مدعٌو لإلدالء برأيه حول الفيروس القادم 

التي أصبحت بمثابة املدينة الشبح كونها كانت نقطة البداية واالنطالق للفيروس من املدينة الصينية ووهان 

 الجديد الذي ألّم بالبشرية ودون سابق إنذار.

وألن األدب ال يفوت على نفسه فرصة التواجد في الصفوف األمامية للقضايا املصيرية التي تخص اإلنسان،   

ة جمالية لعلها تخفي حجم البؤس واملعاناة الكبيرة التي يعيشها كان حاضرا بأدواته ولغته الراقية في رسم لوح

 نرفضها ونعبر عن 
ّ
اإلنسان في زمن الوباء العالمي الذي تغيرت معه كل مالمح الحياة العادية الطبيعية التي كنا

االنعزال مدى سخطنا منها، فأصبحنا نتمنى عودتها بفارغ الصبر بعد أن فرض علينا الفيروس منطق حياة العزلة و 

 النتقال الفيروس والعدوي، فقد كان األدب بجميع أصنافه وأشكاله مرافقا لإلنسان في 
ً
بعيدا عن اآلخرين تجنبا

.من هذا املنطلق سنحاول في ورقتنا البحثية هذه التطرق إلى 
ً
جميع همومه ومشاكله، فهو ال يطيق فراقه أبدا

 وكيف تلقى األدباء والشعراء 
ً
نبأ الجائحة العاملية؟ ومن ثمة الوقوف عند املحطات الحاسمة أزمة كورونا أدبيا

 في تاريخ أدب األوبئة وحضوره في التعبير عن معاناة اإلنسان في كفاحه الطويل مع األوبئة.

 

 البناء األسلوبي في خطاب الجائحة •

 جامعة محمد الخامس الرباط. –ذة. أمينة اليمالحي

ثيق مع املدرسة السوسيرية  من خالل ثنائية اللغة /الكالم  في أواخر القرن ظهر مفهوم األسلوبية  في ارتباط و    

 العشرين ، وقد حظي بأهمية كبيرة  لدى العديد من املدارس اللسانية .

سنحاول في هذه املداخلة تعريف األسلوبية نظرا الختالف التحديدات التي تناولت  هذا املفهوم  ، ولعل املسدي     

مسألة ارتباط  األسلوبية  بعلم اللسانيات، حيث يقول في هذا الصدد"  فمن حقائق املعرفة    من الذين أكدوا

وعليه نفترض  استحالة تحديد  مجالها في انفصال   أن األسلوبية ترتبط باللسانيات ارتباط الناش ئ بعلة نشوئه".

" كما ورد عند دي سوسير ، إذن  عن موضوع اللسانيات ؛ الذي هو" دراسة اللغة في حد ذاتها ومن أجل ذاتها

تقدم  ، سنستدل على كون علم األسلوبية  يهتم بوصف األسلوب في  جميع تمظهراته  الصوتية  ،من خالل ما

واملقطعية و التركيبية والداللية والذريعية ، فضال عن أنه "علم اختيار األساليب الكالمية التواصلية  بغرض 

"، نتساءل  عن طبيعة  الخطاب اإلعالمي عامة  واألبعاد  شريطة احترام النسق اللغوي التأثير في السامع أو القارئ  

في األخير سنقوم برصد  بعض  اللسانية الوظيفية  لهذا الخطاب في فترة الحجر الصحي نتيجة جائحة كورونا  ؟ و

األبنية األسلوبية في خطاب الجائحة ونبين دور  "املقومات التطريزية" مثل التنغيم في بينة الجملة ، وكذلك  

 أهمية النبرات في تغيير معاني الخطاب، بحيث قد تجعل الخبر إستفهاما أو االستفهام تعجبا إلى غير ذلك 

 

 

 



 جائحة كورونا وانعكاساتها على األنساق األدبية:  •

 جماليات اإلبداع وإشكاليات التواصل

 جامعة أسيوط مصر -كلية اآلداب -محمد عبد الرازق خضر حماد  ذ.

 بسم هللا الرحمن الرحيم, الحمد هلل والصالة وسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد،     

فإن مما شغل األدباء والكتاب في هذه اآلونة وسيطر على مقاالتهم وكتابتهم  وأشعارهم؛ هذه الجائحة التي     

". وقد تنوعت إبداعاتهم في مختلف األنساق األدبية؛ من مقاالت covid 19"حلت بالعالم وهي جائحة كورونا 

ة؛ كالقصة الفيسبوكية والبوست وقصص وأشعار, بل ظهرت أشكال جديدة من األدب بسبب هذه الجائح

والتغريدات وغير ذلك, وكان انعكاس هذه الجائحة ظاهرا في هذه الكتابات، وصار االهتمام بها أكثر من ذي قبل. 

ومعلوم أن أزمنة األوبئة تتداخل فيها املشاعر وتنعكس على أدب األديب، وتتنوع فيها األغراض على حسب نظرة 

ن يسيطر عليه التشاؤم أو الحزن، ومنهم من يسيطر عليه التفاؤل بمستقبل أفضل. الشاعر أو الكاتب، فمنهم م

 كل على حسب تجربته وما ينقدح في ذهنه من خياالت وتصورات.

لذا بدا لي أن أكتب بحثا؛ ألقي فيه الضوء على األنساق األدبية املختلفة وبيان األغراض لدى الكتاب       

 ي ذلك كله.والشعراء وأثر جائحة كورونا ف

واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة. أما املقدمة فقد حوت أهمية املوضوع 

وأسباب اختياره واملنهج املتبع وخطة البحث, وأما التمهيد فأعرض فيه أثر األوبئة على األنساق األدبية. وأما 

عكاسها على املقاالت األدبية. واملبحث الثاني جائحة كورونا املبحث األول فسأتكلم فيه عن جائحة كورونا وان

وانعكاسها على القصص والروايات. واملبحث الثالث جائحة كوررونا وانعكاسها على الشعر. وأتكلم فيه عن 

 األغراض الشعرية وأثر جائحة كورونا في ذلك ثم جاءت الخاتمة بأهم النتائج والتوصيات.

 باإلجابة جدير وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهللا من وراء القصد وهو 

 

 

 

• The Impact of Covid 19 on Learning 

Khadija Anasse - Ibn Tofail University, Kenitra. 

     The covid 19 pandemic has made the teaching staff belonging to different levels of 

studies to shift swiftly from the face to face classes to online courses. Different online 

platforms have been used as modes of delivery. Students ,in their turn, have been 

obliged to explore ,seek  and understand different forms of learning afforded by their 

educators/ institutions. The majority of students found themselves embarrassed for 

their unreadiness and unpreparedness to the use of different technological tools. 

Further, many of them faced many financial problems to afford efficient mobiles or 

computers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املحور الرابع: الجائحة في يوميات الناس وفي الوسائط االجتماعية

• Analyse des différentes formes de discours portant sur le Covid-19 au 

temps    de la Pandémie au Maroc 

Adiba BAKKOUR– Université Med V Rabat 

 

    Lors de la pandémie, plusieurs types de discours ont été déployés pour 

informer, sensibiliser et expliquer aux citoyens marocains tout ce qui a trait 

au coronavirus, et ce à travers des supports de communication et de 

proximité sociale, des campagnes de sensibilisation, des émissions, des 

slogans publicitaires, des articles de presse, des vidéos sur les réseaux 

sociaux, etc. La production du contenu informatif a été très importante et 

diversifiée. 

   Cet article tend à analyser les discours informatifs adoptés par plusieurs 

émetteurs : journalistes, médias, ministère de la santé, ministère de l’intérieur, 

influenceurs, etc, et l’adaptation de ces discours selon les différents publics 

cibles. 

 

D’une  autre  part, notre article vise à analyser le discours adopté par les 

marocains dans leur vie quotidienne au temps de la pandémie selon leur 

classe sociale et économique. 

 

 

 

 

 

 :دراسة في السجّل اللغوّي لخطاب الجائحة في اإلعالم املغربّي  •

 خطاب صالح الدين الغماري أنموذجا

 قطر –العليا معهد الدوحة للدراسات  -ذ.عبد هللا توفيق 

 

تعّد اللغة باعتبارها ممارسة اجتماعّية من أبرز املتغّيرات التي تتطّور وتنمو تبعا لتطّور املجتمعات ونمّوها،     

ت اللغوّية املستعملة في اللغة الواحدة باختالف السياق والغرض االجتماعّي، وبالتالي فإّن الواقع 
ّ

وتتنّوع السجال

 ي بناء سجل لغوّي يحيل على الوقائع واملتغّيرات في املجتمع.  االجتماعّي له دور كبير ف

ستحاول الورقة دراسة السجّل اللغوّي لخطاب الجائحة في اإلعالم املغربّي؛ إذ أسفرت الجائحة، بكّل مظاهرها    

(، Pidginجين )وتهديداتها، في إنتاج خطاب إعالمّي يستعين بسجّل لغوّي متنّوع فيه املستوى الفصيح والعامّي واله

وفيه املستوى الحميم واملستوى اآلمر وغير ذلك من تنويعات السجل اللغوّي. واإلشكالّية التي تحاول الورقة 

اإلجابة عنها هي كيف أثرت جائحة كورونا في تنويع السجل اللغوّي للخطاب اإلعالمّي املغربّي، وكيف ساهم 

ت والعالقات في املجتمع املغربّي. وتفترض الورقة أّن االستعانة السجل اللغوّي للغة العربّية في تنظيم السلوكا

بالسجل اللغوّي للغة العربّية في اإلعالم املغربّي كان له التأثير الكبير على الواقع االجتماعّي، وستنطلق الورقة من 

ر اليومّية على القناة خطابات صالح الدين الغماري ملا له من تأثير في املجتمع املغربّي خاّصة في نشرات األخبا

ل سجالت متنوعة من اللغة العربّية 
ّ
الثانية وبرنامج "صوتكم". يزخر البرنامجان بمجموعة من الخطابات التي تمث

املستعملة في فترة الجائحة. وتستعين الورقة بمنهج وصفي تحليلي يتناول عّينة من بعض الخطابات املنتقاة 

ماري معتمدة في ذلك على مناهج تحليل الخطاب النقدي. ولعل الورقة ستأتي لإلعالمّي املغربّي صالح الدين الغ

على ثالثة مباحث أساسّية؛ تتفّرع عنها عّدة مطالب بحسب القضايا املتناولة، فمبحث أّول يتناول دور اللغة 

البحث حول دور  العربّية في بناء التواصل في ظّل التعّددّية اللغوّية في املغرب، ومبحث ثان تضّيق فيه دائرة

الخطاب اإلعالمّي لصالح الدين الغماري في بناء الثقة، ثم مبحث أخير تحاول فيه الورقة تحليل بعض خطابات 

 اإلعالمّي صالح الدين الغماري وتبّين دورها في تنظيم السلوكات والعالقات في املجتمع املغربّي.

 

 

 

 

 



 دراسة داللية معجمّية -التونس يالعبارات الدالة على جائحة "كورونا" في اإلعالم  •

 تونس -املعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بسبيطلة - ذ. فتحي الفارس ي

 

يقوم هذا املبحث على مبدأ نظري يقر بأهمية التصنيف أداة من األدوات املنهجية املعتمدة في  وصف األلسن    

البشرية  والتعرف على خصائصها. وهو يتنزل في إطار اللسانيات الوصفية التي اهتمت باملعجم ووصف الوحدات 

بالعبارات املتصلة بجائحة كورونا التي تواتر املعجمية ومظاهر انتظامها. وفي هذا السياق، اخترنا أن نهتم 

تاريخ ظهور الوباء في "يوهان  2019استعمالها في اإلعالم التونس ي بصنفيه املرئي واملسموع وذلك بداية ديسمبر 

الصينية". وينبني عملنا على إحصاء هذه العبارات املستحدثة ومعالجتها معجميا ودالليا وإعادة تصنيفها إلى 

ية وأخرى بينية. ويندرج مقصدنا ضمن محاوالت تطوير طرق تصنيف وحدات اللسان العربي وصفا أقسام رئيس

علميا صريحا وبناء أصناف معجمية تمكن من تطوير املعجم وتحيينه وفق ما يصيب اللغة من تطور بتطور 

 الحياة وتغير نسقها واتساع أغراضها.

للسانية األوفى في وصف املوضوع وتفسير كيفية اشتغاله وما يقتض ي هذا اإلجراء بالضرورة اختيار النظرية ا   

يستدعيه ذلك من إملام بالنظريات اللسانية املتصلة به واالستفادة من املبادئ التي تقوم عليها. ولعل من أهمها 

التي تنطلق من االشتغال بالوحدات   Gaston Grossلغاسطون غروز classes d’objetsنظرية أصناف األشياء 

عجمية في االستعمال والتداول استكماال لخصائصها التركيبة واملعجمية. ويمكن كذلك االستفادة من مبادئ امل

لوعينا بكون تلك العبارات ليست متساوية في تمثيلها للصنف املنضوية   Hiérarchie cognitiveالتراتبية العرفانية

 والقرب éloignement لقريبة منه كالبعد واملصطلحات اprincipe de direction تحته. ومبدأ التوجيه 

rapprochement ونقطة االستراحة point de repos واستثمارها في التعامل مع الوحدات املتصلة بجائحة كورونا

 وإعادة وصفها على نحو يوضح خصائصها ويبرز ما بينها من سمات. 

 

اليومي اإلنساني وأفق التعددية اللغوية في زمن الجائحة، بين واقع الخطاب  •

 التواصل عبر الوسائط االجتماعية

 جامعة محمد الخامس الرباط. –ذ. املهدي امللوك

عرف الخطاب اللغوي في زمن الجائحة، توظيف مصطلحات وبنيات معجمية ولغوية متعددة املشارب، بغية    

انية، وسلطة الفيروس ليمكن تحقيق عملية التواصل اليومي للناس، تواصل لغوي تمرد على الشرنقة الزمك

الناس من التواصل والتعبير عن كينونتهم وهواجسهم النفسية واالجتماعية في ظل الجائحة التي تستدعي التباعد 

الجسدي، وفرض حظر التجول وتطبيق حالة الطوارئ. كما أن ارتداء الكمامة كإجراء وقائي لم ينجح في تكميم 

وبتوظيف وسائط  -صوتا وصورة وإيماء–بشتى الطرق اللغوية والسيميولوجية  األفواه، بل استطاع الناس التعبير 

  اجتماعية متعددة بهدف تحقيق وظيفة التواصل مع اآلخر، وتحدي أزمة املرض وهاجس الخوف.

لقد أكدت اللغة العربية مرة أخرى على حظوتها اللسانية والتواصلية، في تخطي خطاب األزمة وتحقيق    

 من التباعد، و إشاعة قيم املحبة والتضامن في زمن الخوف والهلع.التواصل في ز 

وسنحاول من خالل هذا البحث املتواضع، تسليط الضوء على لغة الجائحة في يوميات الناس في مختلف     

مجاالت الحياة، مع إبراز كفاءة اللغة العربية ومرونتها الحتواء خطاب الجائحة، من خالل توظيف وسائط 

 .ة وإلكترونية وإعالمية متعددة املداخل وفق مقاربة سيكولسانية وسوسيولسانيةاجتماعي

 

 الجائحة والخطاب املتعدد •

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سال – ذة. ماجدة أباه

يمتاز لفظ الخطاب كثيرا باقترانه بأوصاف أخرى نحو الخطاب السياس ي ، الخطاب األدبي ، الخطاب الحكائي    

، الخطاب اإلشهاري ... وغيرها. لكن في اآلونة األخيرة شهد العالم خطابا جديدا ، متنوعا في شكله، غريبا في 

ا يقترن بعلم األوبئة واألمراض، والنوازل الشديدة طرحه. وال غرابة  إذن، أن نلفي من بين أنواع الخطاب، خطاب

التي تحل باإلنسان والحيوان والنبات فتفتك به. مما يعني عدم اقتصار الخطاب على حقل معرفي معين، وإنما 

 اجتاح ميادين متعددة تمس جوهر اإلنسان  ومحيطه.

صيبة والنازلة العظيمة. كما ارتبط اتصف مصطلح الجائحة بمسميات عديدة في اللغة العربية، منها امل     

بالجدب والقحط، فيقال سنة جدباء. وبالتالي فاملصطلح في مجمل معانيه يحيل على الهالك واملوت والفناء. 

وتشير الجائحة إلى النازلة التي تفض ي إلى السقم واملرض. وإذا كان هذا األخير يعني فتور األعضاء، أو بمعنى آخر 

ستعمل لدى املختصين هو علة في النفس والب
ُ
دن، فقد سمح هذا األمر  بتداول مصطلحات كانت إلى وقت قريب ت

فقط )أطباء ، علماء بيولوجيون ، علماء األوبئة ، خبراء في الصحة ...(. لكن سرعان ما تخطى املصطلح رحاب 

ار واملؤرخ والفيلسوف، الخبراء بامليدان ليشمل كافة شرائح املجتمع. لقد غزا سجل الجغرافي والرسام واملوسيق

واحتل فضاء األسواق واملنتزهات والشواطئ، وسبب في تدهور االقتصاد، وفي صعود عالمات تجارية الكترونية 

 (.zoom)زووم مثال ،

من هذا املنطلق تتساءل الدراسة الحالية: كيف عصف املصطلح بالعالم ؟ وكيف اكتس ى مفاهيم تجمع       

الجائحة بتداول مصطلحاتها  خطاب الجائحة على اللغة العربية ؟ وهل سمحت أثر بين الخوف والهلع ؟ كيف



وضربة الكوع التي باتت دليال على  فقط دون صعود لغة اإلشارة إلى مقام الكالم، أثناء أداء التحية، والقبول 

 املوافقة بعيدا عن التالمس املباشر بالكف؟

تهدف الدراسة، إلى التوقف عند بعث املصطلحات القديمة وإحيائها من جديد في صيغة حديثة عرفها     

تطور اإلنسان املعاصر، الذي عاش الحداثة الكسيحة بمختلف أنواعها. لذلك تفترض الدراسة أن اللغة ال ت

دائما وإنما يعاد استرجاعها من سجل لغوي قديم ، يحضر في ذاكرة اإلنسان الذي عرف األوبئة وتعايش معها. 

من هنا أهمية املوضوع التي تتجلى أساسا في كون اللغة وما تنتجه من معاني وإشارات ورموز، استطاعت أن 

طلحات القديمة. وبالتالي، فاملصطلح يدور في تبني عوالم جديدة بمالمح قديمة، وتحقق وتضمن استمرارية املص

 رحلة بعث كلمات قديمة ونحت كلمات جديدة على غرارها.

من نتائج هذه الدراسة، إن الشدائد واألزمات تخلق تجربة لغوية تنشأ من خاللها تعبيرات جديدة وتبعث    

سيميائيا ، تجعل محاور لها  أخرى لتنحت في صيغ تناسب ظرفية الحدث. والدراسة التي تقترب من موضوعها

 اللغة واجتياح العالم.  -الجائحة والخطاب غير اللغوي  -كالتالي :الجائحة و رمزية املصطلح 

 

 

 انعكاسات خطاب الجائحة على الفعل التربوي في املدرسة املغربية •

 جامعة محمد الخامس الرباط -ذ. يوسف أغراس 

يقارب بحثنا الراهن انعكاسات خطاب الجائحة على الفعل التربوي في املغرب. حيث تم التفكير في دراسة    

املوضوع من منظور شمولي يسلط الضوء على كيفية تدبير خطاب الجائحة في املدرسة املغربية، وكذا رصد 

كل البحث مناسبة لتسليط الضوء انعكاساته على مختلف املمارسات التربوية داخل أسوار املدرسة. كما سيش

على مدى وحدود حضور خطاب الجائحة داخل الفضاء التربوي، و تدقيق النظر في كيفية تصريف هذا الخطاب 

 في األوساط التربوية املغربية.

 

 19نجاح اللغة العربية في مواكبة وقائع  جائحة كوفيد  •

 جامعة موالي إسماعيل مكناس -ذ. أنس ملموس

في بدايته، ظهور العديد من املصطلحات  19-لقد صاحب الظرف االستثنائي الذي خلقته جائحة كوفيد   

الخاصة بالجائحة والتي تتصل بشكل مباشر مع املجال الطبي. لكن سرعان ما أخذت الجائحة في االستمرار، 

فيها املجال اللغوي، ثم أخذت تفرز  وبدأت في التأثير على مجموعة من املجاالت الحياتية والعلمية املختلفة بما

لنا العديد من املفردات واملصطلحات التي اختبرت قدرة توظيف اللغة العربية في املجال العلمي عموما، والطبي 

 على وجه الخصوص.

وفي ظل تفش ي الجائحة عملت الترجمة بين اللغات على تأمين نقل املصطلحات والتراكيب الخاصة بالجائحة، 

  .التي لها بعد وظيفي واستعمالي قصد تيسير وتسهيل سيرورة نشر ونقل األحداث الخاصة بالجائحة خصوصا تلك

وعليه، تسعى ورقتنا هذه إلى إبراز الدور الذي لعبته الترجمة وبعض اآلليات األخرى في جعل العربية تنجح في    

 اصرة واملواكبة.، ووضعها في خانة اللغات املع19-إيصال وتبليغ مستجدات جائحة كوفيد

 من هذا املنطلق، تعمل ورقتنا هذه على اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت املهمة منها:

 كيف تعاملت اللغة العربية مع أحداث الجائحة؟ ▪

 ما أبرز اآلليات التي اعتمدتها العربية إلى جانب الترجمة في مواكبة وقائع الجائحة؟ ▪

 ؟19-العربية في ظل جائحة كوفيدوكيف كان إسهام الترجمة إلى اللغة  ▪

 وإلى أي حد نجحت اللغة العربية في وصف ونقل مستجدات الجائحة؟ ▪

 وهل أبانت الجائحة عن قدرة وفاعلية اللغة العربية في مواكبة املستجدات الطارئة أم ال؟ ▪

 

 

 


