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   موقع المثقف الممتزم مؤسسة فكرية إلكترونية مستقمة، ُتعَنى بالمثقف الجزائري و موروثو العممي 

و الفكري في مختمف الميادين العممية و األدبية، حيث يمكن لكل الباحثين و المفكرين و الكتاب 

الجزائريين المقيمين في الجزائر أو خارجيا المساىمة فييا، و ذلك من خالل مقاالت شيرية، 

 . مقابالت، أبحاث، تحقيقات أو إبداعات

 

 

يتولى تسيير الجوانب اإلدارية و التقنية مشرف عام لمموقع، في حين توكل رئاسة تحرير     

محتوى الموقع إلى باحث يتولى ىذه الميمة بشكل دائم أو يتداول عمييا عدة باحثين بما يضمن 

 .إزدىار ىذه المؤسسة الفكرية اإللكترونية و بالتالي تحقيق أىدافيا

   يتضمن ىذا الموقع عدة أقسام توكل ميمة اإلشراف عمى كل قسم إلى باحث أو مختص في 

 .الميدان الذي يتضمنو ذلك القسم

   يمكن ليذه المؤسسة الفكرية المجوء إلى مساعدة و تضامن مختصين في مجاالت عممية مختمفة 

 .من أجل حل المشكالت التقنية أو العممية التي يمكن أن تواجو مسيري ىذا الموقع

 التعريف  بموقع المثقف الممتزم

 كيفية تسيير موقع المثقف الممتزم
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   موقع المثقف الممتزم مؤسسة إلكترونية طموحة، ييدف أصحابيا إلى وضع أساس لمؤسسة 

 .(و بالتالي إمكانية إنشاء مجمة فكرية مكتوبة)فكرية و بحثية في المستقبل 

   إن ىدف ىذه المؤسسة الفكرية اإللكترونية ىو إحياء التراث الفكري و العممي و األدبي 

الجزائري و رد اإلعتبار لممفكرين الذين أنتجوه، لذا فإن أي إقتراح أو طمب تعديل أو نقاش أو رأي 

 . مخالف بناء أو أي مساىمة من مريدي ىذا الموقع مرحب بيا و ستأخذ عمى محمل الجد

   

 

 :يسعى موقع المثقف الممتزم إلى تحقيق األىداف التالية

  إحياء التراث العممي و الفكري الجزائري من قبل اإلحتالل الفرنسي لمجزائر إلى اليوم و رد
 .اإلعتبار لو

        رد اإلعتبار لمكتاب و المفكرين و العمماء الجزائريين جميعيم، من خالل تقديم سيرىم
و إنتاجيم العممي أو الفكري بموضوعية، بعيدا عن األحكام المسبقة و األيديولوجيات التي 

 . غيبت المنسيين منيم
  التأسيس لنظرة براغماتية و حضارية في التعامل مع المنتوج الفكري و العممي، و كذا منتجيو

 .بعيدا عن الحساسيات و الحسابات الضيقة بما يخدم مصمحة الوطن و إزدىاره
  توفير فضاء يمتقي فيو المفكرون و الباحثون و العمماء من أجل النقاش و تبادل المعارف

 .من أجل التفكير في حمول لممشكالت التي تعاني منيا الجزائر
  توفير قاعدة بيانات يمكن أن يستفيد منيا كل باحث أو مفكر ينتمي إلى الجزائر أو إحدى

 .بمدان الوطن العربي

 

 أهداف موقع المثقف الممتزم
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  ييدف القائمون عمى ىذا الموقع إلى التأسيس لمشروع فكري حضاري جزائري، و بالتالي
فإنيم يمنحون ألنفسيم الحق في رفض نشر أي مقال أو مساىمة فييا تجريح 

لشخصيات فكرية، أو عدم إحترام لألديان أو تشجيع لمنعرات الطائفية و لمتمييز عمى 
 .أساس ديني أو عرقي أو ثقافي

  يتعامل ىذا الموقع مع األفكار البناءة و يتقبل مبدأ اإلختالف في األفكار، و يتوقع من  
المساىمين بأفكارىم أن يفصموا بين أفكار الشخص الذي ينتجيا و قيمتو كمفكر و إنسان 

يستحق اإلحترام، فيكون اإلختالف تصارعا بين الحجج من أجل الوصول إلى إجابات 
 . ناجعة لمختمف مشكالتنا اليومية

  يسير موقع المثقف الممتزم عمى إحترام األخالقيات العامة المشار إلييا أعاله و يعطي
 .أكبر قدر من الحرية لممشاركين فيو بعرض أفكارىم لكنو ال يتبنى بالضرورة ىذه األفكار

  يمنح القائمون عمى الموقع ألنفسيم الحق في مراقبة األصالة الفكرية لكل المساىمات التي
يستقبمونيا و يرفض كل عمل ال يحترم حقوق الممكية الفكرية من خالل نسب المعمومات 

 .أو األفكار المقتبسة أو المتبناة إلى غير أصحابيا
  يتوقع موقع المثقف الممتزم من المساىمين فيو أن يدعموا عدم موافقتيم عمى فكرة أو

معمومة نشرت عمى صفحاتو بأفكار و حجج ترتقي لنفس مستوى الطرح الذي طرحت بو 
 .األفكار األولى و ال تكون مبنية عمى رأي غير مبني أو مجرد إنفعاالت

 
 
 
 

 األخالقيات و المبادئ التي يرتكز عميها موقع المثقف الممتزم
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 عنوان القسم محتوى القسم
ينشر ىذا القسم مقاالت شيرية يكتبيا باحثون من مختمف 
اإلختصاصات حول قضايا العمم و الفكر و األدب وواقع 

 . المثقف الجزائري

 قمم بال رصاص
 
 

يقدم ىذا القسم عالما أو مثقفا جزائريا و يدرس حياتو        
 .و منتوجو الفكري بأقصى موضوعية ممكنة

 قصة مثقف

يتضمن ىذا القسم مقابالت مع مفكرين أو مخترعين أو 
 .أدباء، و سؤاليم عن أعماليم و تقييميم لواقع إختصاصاتيم

 حديث المثقف

تعرض في ىذا القسم مختمف التحقيقات التي تجرييا فرق 
البحث التي يشكميا القائمون عمى ىذا الموقع أو ىيئات 

أخرى حول قضايا فكرية، عممية، تكنولوجية و أدبية تخص 
 .الجزائر

 تحقيقات

ىذا القسم فضاء لعرض مختمف اإلبداعات الفكرية، األدبية 
 .و التكنولوجية في الجزائر

 إبداعات

يتابع ىذا القسم بشكل دوري أخبار الممتقيات الفكرية الوطنية 
و الدولية المعمن عنيا في مختمف الجامعات و مؤسسات 
البحث الجزائرية و ينشر آجال قبول المشاركات و تواريخ 

 .إجراءىا

 ممتقيات
 
 

 من نحن؟ التعريف بالموقع و أىدافو
يقدم الموقع مجموعة من روابط مكتبات إلكترونية لتحميل 

 .PDFالكتب بصيغة 
 مكتبات إلكترونية

 مواقع مفيدة .مواقع مرتبطة بالفكر و البحث العممي في الجزائر

 محتويات  الموقع 
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يعرض في ىذا الفضاء كاريكاتور يتناول شؤون المثقف 
 . الجزائري و واقع العمم و الفكر في الجزائر

 كاريكاتور 

يعيد ىذا القسم نشر مقاالت متعمقة بقضايا المفكر الجزائري 
 . نشرت في صحف أو مواقع أخرى

 عن المثقف الجزائري

يمكن لمختمف الباحثين أن ينشروا بطاقة قراءة عن كتب 
 .لكتاب جزائريين نشرت في مختمف مجاالت المعرفة

 قصة كتاب

 

 

 

 

مقاالت، )   يضع موقع المثقف الممتزم في خدمة مريديو، بريدا إلكترونيا يرسمون إليو مساىماتيم 
إبداعات، بطاقات قراءة لكتب، آراء مخالفة أو مالحظات أو تصحيحات لمواضيع تم نشرىا، 

 .(إقتراحات

 

 

 

   يطمح موقع المثقف الممتزم ليكون وجية كل من ييمو اإلضطالع عمى التراث العممي و الفكري 
الجزائري و إحيائو و تطويره، و ذلك من خالل توفير مساحة لكل المساىمات الجادة و فرصة 

 .لمباحثين المتمرسين و الشباب لتقديم أعماليم

 

 

موقع المثقف الممتزمكيفية المساهمة في   

موقع المثقف الممتزمجمهور   
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   ييدف الموقع مع مرور الوقت إلى تكوين فريق عمل جاد و مؤمن بمبادئو كخطوة أولى تسبق 
إعداد مجمة فكرية مكتوبة خاضعة لرقابة لجنة قراءة عممية تنشر بشكل دوري و توزع نسخيا 

 .المطبوعة أو اإللكترونية وفقا لمقنوات المعروفة في ىذا المجال

 

  المستقبميةموقع المثقف الممتزمطموحات 


