
 

 

بكلية اللغات  ينظم مخبر الخطاب الحجاجي، أصوله ومرجعياته وآفاقه في الجزائر   

  ،العوملةوحتدايت  اللغة العربية حول:  سادسال اليوم الدراس ي الوطني ،جامعة تيارت ،واآلداب

من فرزه توما ة في ظل العوملة ربيعي للغة التواصلواقع اليتناول إشكالية ال . 2017مارس  14يوم: 

  .ذاتها اللغة العربيةسلبية على إيجابية أو لها انعكاسات قد نجد اختالالت 

 الديباجة:

فهوم، وتيييم اآلاار املررتبة املتحديد تتباين املواقف حول العوملة انطالقا من االختالفات حول        

عنها. فهناك من يرى العوملة نتيجة طبيعية للتطورات املستجدة التي تسعى بيصد أو بدون قصد إلى دمج سكان 

العالم في مجتمع عالمي واحد، وهناك من يراها نمطا من األنماط االقتصادية والسياسية والفكرية على نطاق 

ريكي في االقتصاد والسياسة وفي طريية الحياة بشكل عام، ومن ضمنها الثيافة العالم كله، يتبنى النموذج األم

والفكر واإلعالم. وهناك من يراها دعوة إلى إزالة الحواجز، وتذويب الفروق بين املجتمعات اإلنسانية املختلفة؛ 

الييم اإلنسانية املشرركة التي  لسيادة آلية رأس املال التي تأبى الييود، وآلية املعلومات التي تأبى الرقابة، وإشاعة

يراد لها أن تجمع البشر وتكوين أرضية إلنفاذ آلية رأس املال واملعلومات. ومن ام، فإن إجراءات العوملة الحالية 

تحاول أن تشمل االقتصاد والسياسة واالجتماع واالسرراتيجيات الثيافية، من خالل نظرية ليبرالية شاملة، تحت 

 احد للبشرية ".املصير الو "  شعار

والظاهر أن العوملة مفهوم عصري للنظام العالمي الجديد، وميدان مفتوح على العالم في املحافل الدولية 

، إال أن ما خِفي يبيى األهم واألعظم
َ
ومهما اختلفت اآلراء   .عيدت من أجلها ندوات عدة لفهم أهدافها وتحليلها

 ى العالم، وجعله في نسق واحد.حول مفهوم العوملة فهي في األصل السيطرة عل

ية 
ْ
ة لها تأايٌر كبير على حياتنا االجتماعية والثيافية والدينية. فهي تعني بالضرورة: اخرراق البن

َ
فالعومل

الثيافية املحلية، وتفاقم مخاطر االستالب والغزو واالستعمار الثيافي، بل مخاطر َمْحو الُهوية ونزع الخصوصية 

ي باألرواح في سبيل الحفاظ عليها.الشخصية التي ما زالت  ِ
هذا اليوم الدراس ي من هنا كان التفكير في  األمم تضح 

  أطروحة: هالذي نيارب في

  

 األهداف:
من بين األهداف التي يسعى اليوم الدراس ي إلى تحيييها، تلبية الرغبة املرزايدة لتعلم اللغة العربية 

 من فضاء لبناء اقتصاد عالمي جديد(  ألغراض ايافية واقتصادية )ملا يشكله العالم العربي
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 تحديد مفهوم العوملة واستجالء إيجابياتها لالنتفاع بها، ومعرفة سلبياتها لغرض تفاديها.. -

 التعرف على الردود املناوئة لظاهرة العوملة وما تركته من آاار، وتحديد ما يعتبر لصالح اللغة العربية. -

الداعمة للغة العربية، والتأكيد )في مجال تعليم أي لغة أجنبية  تشجيع سلوك طريق السياسة اللغوية  -

 في هذا العصر ( على ضرورة االستناد إلى التآزر بين املنهج والسياسة اللغوية. 

 اختيار االسرراتيجية واملنهج األصلح لتعليم اللغة العربية في ظل تحديات العوملة ومواجهة مخاطرها.  -

ي أن يبنى عليها املنهج املستند إليه في تعليم اللغة العربية وتجسيد اسرراتيجية تحديد األسس التي ينبغ -

 لغوية واضحة لدعم تعلمها.

 المحاور:
 العوملة، تحديد املفهوم واملواقف.  املحور األول: .1

 تحديد املفهوم )التأسيس على الغرض )امليصود( ومدى االستفادة من العوملة(. -

 ن األخطار الناتجة عن هيمنتها على الدول والشعوب الضعيفة أنواع العوملة والتحذير م -

تعدد املواقف من العوملة. موقف االستسالم والرضوخ التام لشروط العوملة )ولو على حساب الهوية  -

 وطمس معاملها( 

 موقف الرفض املطلق، رغم شدة التحديات وصعوبة املواجهة -

 ذير من الذوبان في الهيمنة األجنبية... موقف التدبر والتمعن )محاولة االنتفاع مع التح -

 يتناول التحديات التي تواجه تعليمية اللغة العربيةاملحور الثاني:   .2

 أخطار الهيمنة اللغوية العاملية على اللغة العربية ،   -

 تطوير أدوات هيمنة العوملة وتينياتها )إيجابياتها وسلبياتها( -

 يات والكيفية(.مدى االستفادة من إيجابيات العوملة )التين -

 واقع اللغة العربية وقدرتها على مواجهة التحديات . . . -

 يتناول ما يتعلق بمستيبل اللغة العربية في ظل العوملة.املحور الثالث:   .3

 إعداد التخطيط املناسب ملواجهة التحديات واألخطار.  -

 وضع االسرراتيجيات والتأسيس للمنهج األصلح لتعليم اللغة العربية -

 ستيبل املأمول في استفادة العربية من العوملة.رسم امل -

 الحفاظ على الهوية والييم الدينية )اإلسالمية( والثيافية العربية . -

 شروط تقديم البحوث: 
 .رضورة التزام املشارك بمحور من املحاور السالفة -1

 .أن يتامشى موضوع البحث مع املستجدات الرتبوية احلديثة -2

 ن حيرتم الرشوط املوضوعية يف الكتابة.أ -3

 أن ال يكون البحث قد سبق نرشه. -4



 

 

 تواريخ مهمة:
 22/01/2016ستالم امللخصات )طلبات املشاركة( : آخر أجل ال  -

 25/01/2016اإلعالن عن قبول طلبات املشاركة:  -

 25/02/2017ستالم املداخالت: آخر أجل ال  -

 01/03/2017 ة:يبولاملاإلعالن عن املداخالت  -

 08/03/2017تأكيد املشاركة:  -

  :اآليت املشارةة ررسا  مشارةامه  ر ى اليريد االلكرتوي فعىل الراغبني يف -

labohidjaj2017@gmail.com 

 . خمرب اخِلطاب احِلجاجي أصوله ومرجعياته وآفاقه يف اجلزائرلدى أمانة إيداعها  أو

 اجي أصوله ومرجعياته وآفاقه يف اجلزائرخمير اخِلطاب احِلج   أعضاء

 اللجنة املنظمة                                           

 خربمدير امل                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


