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: ديباجة الملتقى
مشتركًا إنسانيًا عميقًا بين ُشعوبو المّتحدة في  .. في تنّوعو، وىويتو، وتأثيره«المغرب الكبير» يمّثل

 .المنبت والجذور واألصل واالنتماء إلى وحدة ُجغرافية وثقافية ُمتجانسة مّيزت اليوية والشخصية المغاربية
ويعّزز ىذا التجانس الرصيد التاريخي الذي تزخر بو المنطقة، فالُشعوب المغاربية تعيُش منُذ القدم تاريخًا 
واحدًا يحمل في ذاكرة ىذه الُشعوب آالمًا وآمااًل ُمشتركة، حّفزت لدييا الُشعور الُمشترك والّرغبة في التعايش معًا، 

 .الِحلِّ والّترحالُتراثًا غنيًا بالتراكمات الثقافية والتقاليد واألديان، حافاًل بمظاىر ُمتشاطرًة في ذلك 
ومم اآلخر .. مم األرض التي  ّدمتيا لو الُجغرافية الُمتمّيزة أخًذا وعطاءً  «اإلنسان المغاربي»لقد تفاعل 

فأ ام امبراطوريات سّجمت توسُّعيا وُنفوذىا في التاريخ اإلنساني، فكانت .. َدْيَدنو تعاُونًا وتداُبراً  في ِدينو والُمختمف
ليا ُ ّوة الحرب والمال وُنفوذ الفاتحين والُغزاة، وبدوره عرف إنسان ىذه األرض كيف ُيحاور الفاتح وُيعامل الغازي 

. ضمن ُوجوده وكيانو الحافل بالتنوُّع، وىويتو و ابميتو لمبقاء وبناء الُمستقبل
بدوره مديًنا لمُمتوّسطي الذي مّد لُو جُسورًا من التواُصل الثّقافي والتفاُعل « المغرب الكبير»كما كان 

العديد من الَحضارات والثقاَفات الَباعثة لمَحياة في شرايين ىذا ليحتضن في ظّمو  الحضاري مم الضفة األخرى
الفَضاء الُجغرافي، وذلك من خالل ُمساىمتيا الَفاعمة في َتحقيق الَتالُ ح بين اليويات والثقافات الُمتباينة عبر 

. المراحل الحضارية الُمختمفة
مجتمعًا « المغرب الكبير»من عمى مّر الُعصور، أن جعمت  حضارات الُمتعا بةال ومن حِصيمة ىذه

تعّدديًا ِ واُمو الُوجياء، والُنجباء، والُعقالء، وأىل القضاء، وأصحاُب الوظائف والمراتب، وأىُل الفن واألدب، 
باإلضافة لطبقة الُجند، ىذا إلى جانب كبار التُّجار وُمالك األراضي، وأصحاب الصنائم والحرف، ِضف إلى 



 وزارة الحعليم العالي والبحث العلمي

ثلمسان- جامعة أبي بكر بلقايد  

غات جعابير أدبية وثفاعالت ثقافية
ّ
 مخبر جعدد الل

ذلك أصحاب الِممل والنِّحل والَمذاىب الُمختمفة من ُمسممين وغيرىم، من العاّمة والوافدين من الممالك والدول التي 
.. سياسيًا كاألندلس وصقمية، وغيرىما الحقاً « المغرب الكبير»ضّميا 

إّن خُصوصية الثقافة المغاربية تُقوم عمى التنوُّع الذي يستوعُب : و د ال ُنجاِنب الصواب إذا ُ منا
االختالف االثني والثقافي، األمر الذي يجعُل من الُمجتمم المغاربي، ُمجتمعًا ُمتعّددًا بُمغاتو وثقافاتو عمى أرٍض 

ىوية ُمتمّيزًة في تركيبيا الُمتعّدد األبَعاد، والُجذور، لُتشّكل اإلثنَيات، تتَشابك فيَيا الثقاَفات وتَتال ح فيَيا 
 . والمرجعَيات

وأَمام الضُرورة الُمستقبمية لحَوار الثَقافات ولقاء الحَضارات في الفَضاء المَغاربي، واستميام كّل ما يمّثُل 
ُمشتركًا إنسانيًا بينَيا في الماضي والحاضر، يأتي االىِتماُم بالَغيرية في إطاِر االنِفتاح والَتعاطي مَم اآلخر، 

. شخصيتيا ومنحو ُفرصة الُمشاركة في البَناء الحَضاري لمبالد المَغاربية، وتشكيل مالِمح
حوار الثقافات والحضارات في الفضاء »:  وطني بعنوان ممتقىِمن ىذا الُمنطمق، آثرنا تخّصيص 

، وىو الموُضوع الذي يجُد اىتمامًا واسعًا من ِ بل دواِئر «أثر االنتقال في تشكيل اليوية المغاربية: األورومغاربي
لتكاُمل المعرفي بين المؤرخين لقاًء لستُكون ىذه الفعالية لذا .. البحث في الُعموم اإلنسانية واالجتماعية

كِعمم الُموسيقى، والفنِّ : واألنثروبولوجين وأىل األدب والحضارة، إلى جانب الباِحثين في الحقول المعِرفية األخرى
. المعماري، وكّل مجال آخر يمّثل معرفًة ُمكتسبة في ىذا الفضاِء المغاربي الّرْحب

: وفي ضوء ىذه األفكار الُمشار إلييا في الموُضوع أعاله، يُدور الُممتقى حول المحاور التالية
 .(بين الماضي والحاضر)الّرحالت والّرحالة في الُمتوسطي والمغرب الكبير  -
 .واندماج اليويات ، اليجراتالديناميات االجتماعية -
 .المغرب الكبير بين األساطير والحقائق التاريخية واألنثروبولوجية -
 .الثقافة المغاربية والغيرية، اآلخر بين ضفتي الُمتوسطي شر ا وغربا -
 .واالستيالء واالبتداع اإلرث بين: التراث المغاربي والتعّددية الثقافية -
 .التنوع، من التبادالت الثقافية إلى التحوالت الفكرية ماضيا وحاضرا -
 .المعارف والتأثيرات: النخب المغاربية -
 .انتقاٌل في استمرارية: التراث األندلسي والمغاربي -

: شروط المشاركة
، مرفقًا (الفرنسية، العربية، اإلنجميزية، اإلسبانية): ُيقدَّم ممخص المداخمة بإحدى الّمغات التالية -

العنوان، والمحور المقترح، والكممات الّدالة، و ائمة :  كممة تشمل300بتمخيص ال يقّل أو يزيد عن 
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  :  موجزة بمصادر ومراجم البحث، ويتّم اإلرسال إلى العنوان اإللكتروني اآلتي
colloqueculture2019@gmail.com  //   labolanguesllc@gmail.com  

: تواريخ هامّة
 2019جوان : تاريخ نشر اإلعالن. 
 2019 سبتمبر10: آخر أجل لتمقي الممخصات. 
 2019 سبتمبر20: الّرد عمى الممخصات المقبولة. 
 2019 أكتوبر15: تأكيد المشاركين والبرنامج النيائي. 
 2019 نوفمبر06: تاريخ الفعالية. 

: اللّجنة العلمية
  (جامعة تممسان)لطيفة صاري . د/ أ  -
 (جامعة تممسان)محمد سعيدي . د/ أ  -
 (وىران_ Crasc مدير المركز الوطني )جياللي المستاري . د/ أ  -
 (وىران_ Crasc المركز الوطني )بمحاج حسان عبد الحميد . د/ أ  -
 (جامعة تممسان)أحمد زكريا عمي بن شريف . د/ أ  -
 (جامعة تممسان)بومدين كروم . د/ أ  -
 (جامعة تممسان)غوتي حجوي . د/ أ  -
 (جامعة تممسان)عبد الحميد بوجمة . د/ أ  -
 (جامعة تممسان)فايزة سنوسي . د/ أ  -
 (جامعة تممسان)بوغازي _ فاطمة الزىراء دالي يوسف. د -
 (جامعة تممسان)وسيمة مورو . د -
 (وىران_ المدرسة المتعددة التقنيات)مريم سطمبولي . د -
 (جامعة تممسان)سيدي محمد بن سيمة ثاني . د -
 (جامعة البميدة)سارة  ويدر . د -
 (جامعة تممسان)فؤاد بن معمر . د -
 (جامعة تممسان)ىشام بن سنوسي . د -
 (جامعة تممسان)رشيدة  مفاط . د -

: اللّجنة التنظيمية
 (جامعة تممسان)غوتي خربوش  -

mailto:colloqueculture2019@gmail.com
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 (جامعة تممسان)خالد تا مي  -
 (جامعة تممسان)ابتسام خالدي  -
 (جامعة تممسان)جعفر خطاب  -
 (جامعة تممسان)زينب شاوش  -
 (جامعة تممسان)لطفي بربار  -
 (جامعة تممسان)أمينة مزرق  -
 (جامعة تممسان)فاطمة الزىراء بن لدغم  -
 (جامعة تممسان)وليد بن غبريط  -

 توفيق بن غبريط. د/ أ  :مننّ  الملتقى  
 LLC //.جامعة تممسان- مخبر تعدد الّمغات، تعابير أدبية وتفاعالت ثقافية

URL: https://dlelic.univ-tlemcen.dz 
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