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 :الندوة الدولية
 : التجليات والخلفيات والتحدياتثاقف بين ضفتي المتوسطحركة الت  

 
 

 نسيةرية التو مهو ، اجلمركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألداين املقارنة بسوسة :تنظيم
 2019نوفمرب  14، 13، 12  الثالاثء، األربعاء، اخلميس :اريخت  ال

 ورية التونسيةاجلمه، مدينة سوسة :المكان
 

 :اإلشكالية
 الرييعلى حد تعبري بول ف "اراتاآللة اليت تصنع فيها احلض"ف الفضاء املتوسطي أبنه فضاء احلركة أو عر  ي

"Paul Valéry" ن األصل الالتيين لكلمة البحر األبيض املتوسط "إذ إamare medi terr "عين الفضاء الذي ي
انت نبع الدايمهو و  ،حضارات متعددة ولغات خمتلفة قاء وصدامحتيط به األرض من كل جهة أي نقطة الت

( ولظهور Acculturationالفضاء املتوسطي جعل منه فضاء للتثاقف ) هذا التالقح احلضاري يف .التوحيدية
 .(L'identité transculturelle) ابرةعاهلوايت الثقافية املركبة وال
 ،يمنة الثقافيةاهيم اهلمع مف نيايل الذي قطعو كولبعد  املااقف ابلفكر املابعد حداثي و اقرتن مفهوم التث

 هيممفاالثقايف  افواالعرت  ملركبةاهلوايت ااملاضي صارت . فبداية من سبعينات القرن نثروبولوجيا االستعماريةاألو 
، يفالثقا التعدد ؛ر مقوالتفإن اجلدل الفكري مسح بظهو رواب و أأما يف  األمريكي.مركزية يف الفكر الفلسفي 

 .واالختالف ،التعدديةو  ،الغرييةو  ،الثقافة املركبةو 
ان حضورها يف عصر  از أتكدمتية ابيكتسب التثاقف أمهيته يف منعطف األلفية الثالثة من كونه مسألة راهني  

  انمبك ك من املهمفة. كذلختللعوملة املاحلايل ابلتزامن مع الثورة الرقمية وخطاب التنافر احلضاري وجتليات ا
ي  وحاضن فضاء ح ا هوحيص النظر يف التثاقف من جهة ماهيته وصريورته وحركته يف الفضاء املتوسطي مبمت

 .حلضارات متعاقبة وهوايت ثقافية متنوعة
ظاهرة  مساءلة ة بسوسةقارنحلضارات واألداين املبناء على ذلك يروم مركز البحوث والدراسات يف حوار ا

 :من خالل حماور خمتلفة أمههاالتثاقف نظراي واترخييا وإجرائيا 
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 :المحاور
 واترخيي ة  التثاقفماهية  .1
 بني ضفيت املتوسط اخللفيات احلقوقية والقانونية لالندماج والتثاقفو اهلجرة  .2
  يف الفضاء املتوسطي" أدب املهجر "بني اخلصوصية والكونيةحركة الرتمجة و  .3
 يف املنت الديين( االختالف)ثقافة  ابآلخر واالعرتافحوار األداين  .4
 وظهور اجملتمعات املركبة  ةنالرقمو العوملة التثاقف يف عصر  .5
 التثاقفحركة  يفوأثرها  يف الفضاء املتوسطيوالصراعات  باحلرو  .6

 :شروط المشاركة
 أن يكون البحث مندرجا ضمن حماور الندوة. 
 يف ملتقى سابق صاحبه أن يكون أصيال ومل يشارك به. 
 بحث العلمي شكال ومضموانأن يتطابق مع شروط ال. 
  كلمة  6000و 4000أن يرتاوح حجم البحث بني. 
  يتضمن  ( وأنو اإلجنليزيةأ كلمة )ابللغة العربية أو الفرنسية  500أن يقدم الباحث ملخصا لبحثه يف حدود

 .احملاورو  اإلشكاليةالبحث 
  خبط أن تكتب البحوث ابللغة العربيةTraditional arabic  اهلامش أما  يف 14 ويف املنت 16حجم

ون اإلحاالت  يف اهلامش وتك 12يف املنت و 14حجم Time new romanبخط فالبحوث ابللغة الفرنسية 
 .املراجعحة ويلحق البحث بقائمة املصادر و آلية يف هامش كل صف

 :مواعيد هامة
 2019نوفمرب 14و 13، 12 :اتريخ الندوة 
  :2019 -7-15آخر أجل الستقبال امللخصات 
 2019 -7-30عالن عن امللخصات املقبولة: اإل 
  :2019 -9 -30آخر أجل الستقبال البحوث 
  :2019 -10 -25اإلعالن عن البحوث املقبولة 

 :لالتكف  
م قامة طيلة أايواإل عاشةإلاب مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألداين املقارنة بسوسة يتكفل

 اجلمهورية التونسية ،ر إىل مدينة سوسةرك بتكاليف السفاملشا يتكفلالندوة و
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 :المراسالت
 ترسل امللخصات والبحوث إىل منسقي الندوة:

  عمر عبد الالوي:  /الباحث 
 amorabdellaoui@ outlook.comالربيد اإللكرتوين:  -
 (00216)98990069اهلاتف احملمول:  -
  أنور اجلمعاوي:  /الباحث 

 anouarjamaoui@ gmail.comالربيد اإللكرتوين:  -
  (00216)95489194اهلاتف احملمول: -


