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 توطئة:
لونيالية ومقاربات النقد موقعا متقدما يف الدراسات ما بعد الكو  5295-5291يشغل" فرانز فانون"

، و ىو اجلانب ادلتعلق بادلرجعيات النظرية و ادلفاىيم ا يغطي ذلك على جانب مهم من فكره، و كثًنا مالثقايف
اليت تؤطر فكره خاصة أنو درس الفلسفة وىو رلاز فيها و كان ناقدا حصيفا للمقوالت الفلسفية الغربية الفلسفية 
 احلديثة .

و ترشح نصوصو باحلوارات النقدية و السجاالت ادلعرفية اليت خاضها مع فالسفة احلداثة وما بعد احلداثة 
وبونيت و فرويد و أنطونيو غرامشي و جاك على اخلصوص ، من أمثال: ىيغل و نيتشو و كانط و ماركس ومًنل

دريدا و ميشيل فوكو و جاك الكان وحنو ارندت ...، و كان الغرض من حواره النقدي مع الفلسفة ىو سحب 
 .ع اإلنساين الغريب و غًن الغريب اشكالياهتا من صيغها النظرية وحبث مدى مواءمتها مع الواق

وف الرباكسيس بامتياز، فادلمارسة الفكرية عنده تتماىى مع وبعيدا عن زبوم اجملردات كان فانون فيلس
ذبلى ذلك يف عناوين كربى يف مقدمتها سلب خاصية العدوانية عن عنف ادلستعمرين و و  ، ادلمارسة العملية

اعتباره مقاومة ذلا ما يربرىا أخالقيا ، ففي مستشفى البليدة رفض مؤسسة العالج النفسي االستعماري ألهنا نظام 
ع والعقاب،واقرتح  رؤية جديدة تقوم على تدمًن نظام االحتجاز و اهناء عملية تكبيل ادلرضى، و توسيع للقم

 االستشفاء النهاري ، و ذلك هبدف أنسنة الفعل العالجي .
و ذبربتو يف مستشفى البليدة سرعان ما مكنتو من معرفة ما مساه " اخلطأ األبيض "و كان التحاقو بالثورة 

طريق عالقتو بعبان رمضان سببا يف حصول تطور فكري سريع يف مساره ادلعريف و النضايل، ففي ما  اجلزائرية عن
انتقل من مرحلة التمرد الفكري على الزنوجة اىل مرحلة الثورة الوطنية مث األممية على  5295و  5219بٌن 

ىو منوذج للمثقف الذي ربرر من التنظًن  مستوى العامل الثالث. دبعىن أن فانون ادلارتينيكي ادلولد و اجلزائري اذلوى
لكن من أجل االنعتاق من االستعمار و  البارد و ارتقى اىل مستوى ادلثقف الذي يقاتل بفكره و عضالتو أيضا.

دليم( و االنعتاق أكثر من السردية الكولونيالية الطاغية و التأسيس للسردية ادلضادة، أي سردية ادلستعمر )بكسر ا
سردية ادلهمش، و عدم الوقوف عند ىذا فقط ، بل التأكيد على أن خروج سردية االصالين و سردية الزجني و 

دلستعمر تنبين على حالة االستعمار من األرض جيب أن  يسبقو خروجو من الذات ، ألن العالقة بٌن ادلستعمر و ا
 و قلب النظم قلبا مطلقا نفسية جيب نسفها من جذورىا . أي جيب زلو االستعمار و تغيًن نظام العاملوجودية و 

امنا عن طريق نزال و قتال حاسم بٌن قوتٌن متعارضتٌن  ينتهي طريق عملية سحرية أو تفاىم ودي و ، ليس عن 
، و امنا ىو عنف س الة مفكرة ليس جسما مزودا بعقلاىل ربطيم العامل االستعماري ، فاالستعمار يف جوىره لي

. وىذا ما جعل "حنو القمٌن خبلق االنسان احلر اجلديدذلك وحده منو، و كن أن خيضع اال لعنف اقوى ىائج ال مي
غاب اىل الفوضى والعبث و استهتار بأرواح الناس ودعوة لعنف عسكرة للفكر و ارندت " ترى يف سبجيد فانون ل

اومة فعل ادلقاعي واالغرتاب االجتماعي و ضرورة التمييز بٌن العنف الفردي الذي ينشأ عن مكبوتات الالو  نهاع
 ادلشروع.
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حدود اخلطاب الفلسفي الغريب ،  يف حواره النقدي مع عديد التيارات الفلسفية الغربية ، كشف عنو  
ربطو للذات  نقده لفكرة الوعي عند ىيغل ، و أزمة اإلنسية الغربية ذات ادلعايًن ادلزدوجة ، و ذلك ما أبرزه يفو 

سيد و العبد إىل عامل ادلستعمر زحزحة جدلية التبادل ، و ضمن شروط االعرتاف ادل الواعية بشرط الوعي باألخر ،
فسر االغرتاب بالعنف ب القائم على التفاوت الطبقي ، و ادلستعمر كما ناقش فانون ادلنظور ادلاركسي لالغرتاو 

 االستعماري .
 مع األحداث اليت عصفت بالعامل العريب يف بداية العقد الثاين من ىذا القرن، وما انطبعت بو منو 

شحنات كثيفة للعنف ،طرح السؤال من جديد عن راىنية فكر فانون يف الفكر العريب خاصة أن ادلنجز الفانوين 
يستلزم ذلك من قراءات  ظل ىامشيا يف الفكر العريب مقارنة بالفكر الغريب الذي احتضن ادلدونة الفانونية .و ما

الفانوين إىل بؤرة االىتمام أو على األقل البحث يف ما تبقى توجهات نظرية و فكرية تعيد ادلنجز الفكري تأويلية و 
يف كانت الفلسفة كمفهوم ورؤية من الفانونية .من خالل الرتكيز على التمفصل بٌن النظرية و ادلمارسة ، أي ك

نوي" ع الثورة على "العامل ادلاكيف سباىت كتيارات نظرية من الوعي بالتغيًن عند فانون ؟  و ثقافة مدخال لتكويو 
انوين يف نقد ادلنهجية للجهد النظري الفمن ذلك ما ىي القيمة ادلعرفية و  ضرورة استبدالو بعامل إنساين ؟ وأكثرو 

 ؟جملتمعاايتها لتفسًن التاريخ واالنسان و عدم كفالفلسفات الغربية وبيان حدودىا وتناقضات براديغماهتا ادلعرفية و 
 
 

 المحاور :
 الوجودية ،الهيغلية ، الماركسية ، الفينومنولوجية ..(فانون و الفلسفة )فرانز ـ  1
 فانون و إشكالية الزنوجة) الهوية ، االعتراف ، الهجنة ، األخر... (فرانز ـ  2
 فانون و علم النفس )التحليل النفسي والطب النفسي ..( .فرانز ـ  3
 فانون وإشكالية العنف والتحرر و المقاومة .رانز ـ ف 4
 . النسوية و التقنية و فلسفة الفعلفانون وقضايا فرانز ـ  5
 ، المسألة الوطنية ، اإلنسانية الجديدةة العربية :الخطاب االيديولوجيفانون في الثقاففرانز ـ  6
 
 : الملتقىيآت ه
 الشرفي للملتقى : الرئيس * 

 ، جامعة باجي مختار عنابة.، عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية د أ.د معمر داو 
 اللجنة العلمية للملتقى :رئيس * 

 .عنابة مختارـ باجي جامعة -رئيس القسم نائب  –د.نبيل مسيعد 
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  العلمية :اللجنة أعضاء  * 
 .سكيكدة 1955 اوت 27 جامعة.مصطفى كيحل.أ،د
 .عنابة مختارـ باجي جامعة.سياآ واعر.  د
 .عنابة مختارـ باجي جامعة -نائب رئيس القسم-.عمران جودي.  د
 ي مختار عنابة.ججامعة با.اللطيف  عبد عالقي دـ
 .عنابة مختار يجبا جامعة .ليندة صياد ـد
 .عنابة مختار يجبا جامعة .عاللي هناء.  د
 

 التنظيمية :للجنة ا* 
  :التنظيمية اللجنة رئيس*
 الفلسفة قسم خليف،رئيس بن مالك.  أ
 :التنظيمية اللجنة عضاءأ *

  أ،مينارمحمد
 حورية حسيني أـ
 احسن مانع.أ
 حياة خلفاوي أـ 
 جمال بروال أـ
 وافية مغزي أـ
 الزهراء فاطمة ليتيم أـ

 أ.أوذينة سليم
 
 
 

 مواعيد هامة :
. الســـيرة الياتيـــة مرفقـــة مســاءا 2721نـــوفمبر  25آخــر أجـــل الســـتقبال المــداخالت كاملـــة :  -

 ا لطوارئ الغياب (دقيقة تحسب 15ضرورة إرفاق مداخلة سمعية بصرية ال تتجاوز  )وجوبا .
 .2721نوفمبر  31يوم  -فقط–كما يكون الرد على المداخالت المقبولة -

 

 ملحوظة : 
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علميـة ي مواعيـد فـ المداخالت الغير مقبولة ، نعتير ألصحابها سلفا و لكنها تؤخي بعـين اإلعتبـار -
 قادمة .

 ألصحاب المداخالت المقبولة : -

 يتضـمن بصـري سـمعي تسـجيل رسـالإيجـب  الحضور تعير وان حضوريا، يكون الملتقى - أ
   المداخلة مع وارساله دقيقة 15 يتجاوز ن الأ على المداخلة محتوى

 يرسل البرنامج الزمني الحقا .    -ب

 fanon20annaba@gmail.comالي:  المداخالتترسل 


