وزارة التعليم العالي والبحث
جامعة العربي التبسي – تبسة
كلية اآلداب واللغات
قسم اللغة واألدب العربي

ينظم قسم اللغة واألدب العريب بكلية اآلداب واللغات جبامعة العريب التبسي– تبسة (اجلزائر)
ملتقى دوليا حول:

آداب ما بعد الكولونيالية

وذلك أيام  8و  9نوفمبر 2016

رئيس الملتقى :أ.د رشيد رايس

السنة الجامعية 2016-2015

هيئة الملتقى:
الرئيس الشريف للملتقى :األستاذ الدكتور السعيد فكرة مدير اجلامعة.
رئيس ادللتقى :األستاذ الدكتور رشيد رايس
اللجنة العلمية:
أ.د رشــيد رايـس-جامعة العريب التبسي-تبسة (اجلزائر).
أ.د الطيب بودربالة ،جامعة احلاج خلضر  -باتنة ( اجلزائر).
أ.د عبد الرضبان تيربماسٌن ،جامعة زلمد خيضر – بسكرة ( اجلزائر).
االستاذة مليكة بن بوزة ،جامعة اجلزائر1
أ.د عبد احلميد بورايو – جامعة اجلزائر  ( 1اجلزائر).
أ.د شهال العجيلي  -اجلامعة األمريكية (.لبنان).
أ.د مصطفى طرابلسي ،جامعة سفاقص (تونس)
أ.د عبد العزيز أضبيد – جامعة ظهر ادلهراز-فاس (ادلغرب).
أ.د عمر إسحاق أوغلو -جامعة اسطنبول (تركيا).
أ.د عز الدين ادلناصرة،اجلامعة األردنية(،االردن
أ.د يوسف األطرش،جامعة عباس لغرور،خنشلة (اجلزائر).
أ.د سليمة لوكام جامعة مساعدية زلمد الشريف ،سوق أىراس (اجلزائر).
أ.د.عمر زرفاوي،جامعة العريب التبسي،تبسة(اجلزائر).
أ.د.الشريف حبيلة ،جامعة العريب التبسي،تبسة(اجلزائر).
د .شادية شقروش ،جا معة العريب التبسي ,تبسة ( اجلزائر)
د .كمال رايس  ،جامعة العريب التبسي -تبسة (اجلزائر)

أ .أضبد سعود  :رئيس قسم اللغة واألدب العريب  ،رئيسا.
د .شريف خلميسي
د .زلمد عروس
أ .مدوري نوال
أ .عثمان مالوي

د .برباق ربيعة
د .جويين عسال

أمانة الملتقى:
أ .عز الدين ذويب ،رئيسا
أ .رضبون بلقاسم
السيد .عبد الكرمي رمضاين
السيد بوسهلة عصام

ديباجة:
ترصبان لحلالة الثقافية للشعوب ،سواء تلك اليت سبثل ادلركز ادليرتوبوليتاين  ،أو نظًنهتا اليت
ا
يعترب األدب
توصف باذلامشية  ،أو اليت تنتمي إىل حدود

اإلمرباطورية .واحلقيقة أن ىذا التقسيم إمنا صاغتو ذبربة

االستعمار سواء يف أوربا أو إفريقيا أو آسيا؛ والذي نتج عنو تعارض حاد -وردبا متناقض -يف احلالة الثقافية
للشعوب ادلستعمرة  .ومرد ذلك؛ مقتضيات التأثًن "األصالين" دبا يشكلو من موروث والتأثًن "االستعماري"
دبا يقدمو -باعتباره النموذج األفضل .لذا تراوحت الكتابة اإلبداعية بٌن كاتب مغازل للخطاب الكولونيايل
وبٌن آخر يبحث عن ذاتو املمهومة بإثبات اذلوية.
وقد الحت منذ شبانٌنيات القرن ادلاضي ،نظرية تعىن حبالة ما بعد اإلستعمار أو ما بعد الكولونيالية ؛
واليت تختص بالنظر يف آداب الشعوب اليت خضعت لتلك التجربة ،دون غًنىا من

الشعوب األخرى .

وجاءت ىذه النظرية كرؤية مناىضة للنظرية األدبية األوربية اليت "أظهرت عجزا بيّنا يف التعامل مع تعقيدات
الكتابة االستعمارية وأقاليمها ادلتباينة ثقافيا "بشكل مناسب؛ شلا أنتج نسقا تعبًنيا بديال دلمارسة سلتلفة.
وتستمد ىذه النظرية أفكارىا من أعمال "فرانز فانون "؛ و "مالك بن نيب " و "ادوارد سعيد " .لرتسي
دعائمها يف احلقل الثقايف الراىن مع كل من " غاياتري سبيفاك" ،و "ىومي بابا " ،و "روبرت يانغ " .وبذلك
أضحت فرعا معرفيا ورلاال أكادمييا يطرح تساؤالت معمقة حول طبيعة العالقة بٌن السلطة وادلعرفة ،كما
يقارب ميكانيزمات اذليمنة الثقافية واحلفر يف ديناميات السلطة واإلخضاع وادلقاومة  ،ويسعى دوما إىل إعادة
التوع الثقايف ،واختالف اذلويات.
صياغة مفاىيم ادلثاقفة ،و ن

إشكالية الملتقى:
هنضت نظرية ما بعد الكولونيالية من أجل تفكيك أبنية فكرية ثقافية ،زبص ادلركزية الغربية و العمل
جاىدة إلعادة بنائها وصياغتها من جديد ؛ بغية إعادة موضعة التمركز وبناء الثقافة السيما يف ظل وجود
اختالالت قائمة على مستوى عالقات الشرق والغرب وبٌن ادلركز واذلامش  .لذا يطرح مشروع امللتقى عدة
إشكاالت ميكن عرضها كاآليت:
 ماىي األسس ادلعرفية والفكرية اليت قامت عليها دراسات ما بعد الكولونيالية؟ -ما ىي االسرتاتيجيات اخلطابية اليت اعتمدهتا النظرية لكشف االختالل

واجلوانب السلبية اليت

اتسمت هبا ادلركزية الغربية يف عالقتها مع اآلخر؟
 ما ىي أىم النتائج اليت عرضتها – سجلتها – دراسات ما بعد الكولونيالية يف سعيها لت قويضادلوروث الكولونيايل؟
 ما ىي الرؤى اليت تقدمها ىذه النظرية إلعادة التوازن بٌن مستويات ادلهمش و فضاء ادلركز؟ ىل ميكن اعتبار كل أدب مكتوب بعد اضلسار االستعمار العسكري ،أدبا ما بعد استعماريا؟ ما ىو واقع النظرية يف العامل العريب ،يف ظل ادلتغًنات السياسية والثقافية الراىنة؟أهداف الملتقى:
يهدف ىذا ادللتقى إىل تناول دراسات ما بعد الكولونيالية اليت تعمل على فضح العالقة بٌن ادلعرفة
والسلطة وكشف مدى ضلوع بعض احلقول ادلعرفية –كاألنرتبولوجيا واالستشراق وغًنمها -يف التأسيس
لفكرة ادلركز القوي ادلتمدن وتسويغ مقالب السيطرة واذليمنة والتحكم يف آخر

؛ لطادلا وصف باذلامش

وادلتخلف والدوين  .كما يهدف إىل تبيان سلاطر بعض األنساق الثقافية العابرة عن طريق خطاب ما بعد
كولونيايل ،وذلك عرب تفكيكها والوقوف على أبنيتها وعناصرىا وآليات اشتغاذلا ومن شبة دحض كثًن من
ادلسلمات الثقافية اليت يتمثلها التابع.

ومن ىنا تتخلص أىداف ادللتقى ،يف زلاولة جادة للخروج من ربقة كثًن من ادلفاىيم والتصورات اليت
تنشرىا ادلركزية األوربية واإلمربيالية الغربية عرب مصطلحا ت دالة دائما على ادلركز من مثيالت :احلداثة وما
بعد احلداثة ،وهناية التاريخ ورسالة الرجل األبيض وحلم الرجل األمريكي.
آفاق الملتقى:
تتيح زلاور ىذا ادللتقى ،إمكانية إثراء الساحة الثقافية اجلزائرية دبقاربة مواد النظرية من قبل األكادمييٌن
وادلهتمٌن ،وعرضها كإسرتاتيجية إجرائية من شأهنا ربصٌن الذات إزاء األنساق ادلعرفية و اإليديولوجية
السلبية وبناء رؤية خاصة دبقتضيات الراىن الثقايف .ذلك أن اجلزائر معنية بشكل مباشر بقضايا اإلمربيالية ؛
وذلك لتعرضها للهيمنة االستعمارية ردح ا طويال من الزمن قارب مئة وثالثٌن عاما  .كما أن اجلزائر منفتحة
على أشكال اذليمنة احلديثة  ،وتتأثر – شأهنا شأن دول آسيا أو أمريكا الالتينية ،أو دول إفريقيا -بظاىرة
العودلة الثقافية .لذا ستكون مقرتحات ىذا ادللتقى ربط واقع اجلزائر الثقايف – يف ظل معطيات التاريخ
والراىن – بالدراسات ما بعد الكولونيالية ،قصد احلفاظ على مقومات اذلوية الوطنية  ،وتفكيك ادلوروث
االستعماري الفرنسي  ،وتأصيل الثقافة الوطنية  ،وربقيق أكرب قدر شلكن من شكل التوازن يف إطار االنفتاح
على اآلخر.
محاور الملتقى:
 -1اخللفيات ادلرجعية والفكرية لنظرية ما بعد االستعمار.
 -2ادلركزية الغربية واذليمنة الثقافية.
 -3تفكيك اخلطاب االستعماري.
 -4األنا واآلخر يف ضوء الكتابات ما بعد الكولونيالية.
 -5إشكالية اذلوية يف مرحلة ما بعد الكولونيالية.
-6األدبيات ادلعاصرة والنظرية ما بعد الكولونيالية.

شروط المشاركة:
 -1أن يتسم البحث بادلوضوعية وادلنهجية العلمية.
 -2أن يكون البحث ضمن أحد زلاور ادللتقى.
 -3زبضع صبيع البحوث للتحكيم العلمي.
 -4أال يكون الباحث قد شارك ببحثو يف ملتقى أو ندوة ،وأال يكون جزءا من كتاب أومن رسالة جامعية.
 -5يتضمن ادللخص ما بٌن  300و  400كلمة كحد أقصى ،يرسل مصحوبا بسًنة ذاتية سلتصرة عن
الباحث.
 -6الورقة البحثية بٌن  4000و  7000كلمة ( تشمل النص ،التهميش ،ادلراجع).
 -7يكون البحث مكتوبا خبط
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اذلامش.
 -8يستحسن عرض الباحث دلداخلتو – يف حالة القبول -بطريقة power point
 - 9لغة ادللتقى :العربية أو الفرنسية أو االصلليزية
 - 10تتكفل اجلهة ادلنظمة باإليواء والضيافة طيلة مدة ادللتقى.
 - 11ادلشاركة يف ادللتقى حددت ب 100أورو للمشاركٌن من خارج الوطن و 5000دج للمشاركٌن
من داخل الوطن.
مواعيد مهمة:
 تاريخ ادللتقى 08:و  09نوفمرب 2015 آخر أجل الستقبال ادللخصات2016/08/30: الرد على ادللخصات2016 /09/20 : آخر أجل الستقبال ادلداخالت 2016/10/05 الرد على ادلداخالت2016/10/15 :ترسل صبيع ادللخصات وادلداخالت عرب الربيد اإللكرتوين اآليت:

Postcol12@gmail.com
لالستفسار يرجى االتصال باألرقام الهاتفية اآلتية:
037511282--- 037511285—037511277
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