بيان صحفي
بومرداس 31 ،أكتوبر 2014

جامعة أمحمد بوقرة-
بومرداس

تنظم كلية العلوم بجامعة امحمد بوقرة ببومرداس :

ندوة دولية تحت عنوان " السلطة و خطاباتها "
 ابتداءا من  91إلى  19أكتوبر - 1192ما هي السلطة ؟ و ما هو مفهومها ؟
يخبرنا "ميشال فوكو" أن للسلطة اتجاهات كثيرة ،تكون دقيقة في أغلب األحيان ،كمـــا يعلمنا أنها جزء ال
يتجزأ من الخطاب .تبدو السلطة واضحـــة المعالـــم و ال يمكن فصلهـــا عن النظام القائم ،و مع ذلك نجد ما نسميه ب
"السلطات التخريبية" أو "غير الرسمية" ،على سبيــل المثال السلطة التي يفرضها رجال العصابات ،كما نجدها في
بعض الثقافات في السلطـــة التـي يمارسها رجال الدين على الناس البسطاء و الحمقى.
أهداف الندوة :
إن الهدف من هذه الندوة "السلطة و خطاباتها" هـــو التفكير في اآلليات الخطابيــة مـــن حيث بنائها ،مفهومها،
التحديات التي تواجهها و كيفية تصديها للسلطة مـن جهة .و مـــن جهــة أخرى التفكير فـــي تمثيل السلطـــة في الخطاب
الشعبــي ،وسائـــل اإلعالم ،األدب و غيرهــا.
ما هي فائدة السلطة في المنظمات اإلجتماعية و السياسية ؟ هل يجب المطالبة بتخفيف السلطــة أو على العكس الرجوع
إلى سلطة تكون أكثر صرامة ؟ .بما أن ممارسة السلطــة ليس مجـــرد استعمال وجه جديد و آليات خطابية جديدة،
ماهـي هذه االستراتيجيات اللفظية التي تم نشرها من طرف المكلفين بالسلطة على مر العصور؟ و ما هي االستراتيجيات
المتماثلــة أو المختلفــة التي سيقوم هؤالء باستبدالها بسلطات جديدة ؟ هذه بعض األسئلة التي سوف يتم اإلجابــة عنهــا
خالل الندوة.
المحاور :

خلية اإلتصال
رئاسة جامعة بومرداس
شارع االستقالل35000
بومرداس
فاكس /هاتف 024 81 60 86 :
Courriel :
communication@umbb.dz
com.umbb@gmail.com

 السلطة و السياسة :السلطة و الدعاية.
السلطة و الرقابة.
الخطاب و السيطرة اإلستعمارية.
خطاب المقاومة :
المعارضين ،الخصوم و النقابيين.
" امبراطورية الهجوم المضاد ".
 السلطة و "معركة الجنسين" :خطاب (ات) النظام األبوي.
الخطاب (ات) النسائية.
 السلطة و األدب :تمثيل السلطة في األدب.
التسلسل الهرمي لألنواع األدبية.
القوانين األدبية.
المؤسسات و الجوائز األدبية.
التأثيرات األدبية.
 السلطة و العالم األكاديمي :السلطة و المعرفة.
مقوالت و حجج السلطة.
تطور العالقة بين المعلم و الطالب.

يشرفنا دعوة الصحافة لتغطية هذا الحدث.
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برنامج الندوة
جامعة أمحمد بوقرة-
بومرداس

األحد  91أكتوبر :
-

 : 00:00 _ 00:00حفل اإلفتتاح.
 : 00:00 _ 00:00جلسة عامة.
رئيسة الجلسة  :ليندة شويتن.
استراحة قهوة.
 : 01:20_ 00:10العالقة بين المعلم و التلميذ.
رئيس الجلسة  :سي عبد الرحمن أعراب.
 : 00:00استراحة غداء.
 : 02:00 _ 00:00جلستين موازيتين.
 .9شخصيات كاريزمية.
رئيس الجلسة  :نعيمة ماتي.
 .2السلطة و الفضاء :
رئيسة الجلسة  :نادية محي الدين.

اإلثنين  22أكتوبر :
-

خلية اإلتصال
رئاسة جامعة بومرداس
شارع االستقالل35000

-

بومرداس
فاكس /هاتف 024 81 60 86 :
Courriel :
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com.umbb@gmail.com

 : 00:00 _ 00:00جلسة عامة.
رئيسة الجلسة  :فاطمة الزهراء بوكرمة.
استراحة قهوة.
 : 01:20 _ 00:10جلستين موازيتين.
 .9السلطة و كتابة المرأة.
رئيس الجلسة  :نتاشا لوشتيش
 .2خطاب اإلقناع :
رئيسة الجلسة  :حبيبة بن عودة.
 : 00:00استراحة غداء.
 : 02:00 _ 00:00جلستين موازيتين.
 .9السلطة و المعارضة :
رئيسة الجلسة  :زينب علي بن علي.
 .2السلطة و التخريب في األدب.
رئيسة الجلسة  :مهدية بن قاسمية.

الثالثاء  29أكتوبر :
-

-

 : 00:00 _ 00:00جلسة عامة.
رئيسة الجلسة  :كريمة بن حمانة.
استراحة قهوة.
 : 00:20 _ 00:10جلستين موازيتين.
 .9السلطة و المعرفة.
رئيس الجلسة  :لبداي بن عودة.
 .2السلطة الذكورية و المجتمعات األبوية.
رئيسة الجلسة  :نسرين بوقادي جلولي.
 : 00:00 _ 01:00حفل اإلختتام.
 : 00:00وجبة الغداء.
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