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صل�����ن�نفسھ،�اعتبارا�ملركز�ة���سان�كفاعل�اسا��������ذه�العالقات�ال���

 
��ورو�ي� �العل�� �البحث �حقول ��� �أفر�قيا �م�انة ��عرفھ �أ��ت �ما �مع �كذلك، ��ذا �سعينا �يواكب ما

�أصبحت� �ملا �الفتية، �القارة ��ذه �ع�� ��نفتاح �بضرورة �النادية ��صوات �من �العديد �فيھ �ارتفعت �ظرف ��� والعال��،

� �املختلفة �العاملية ��قتصادية �التجمعات ��� �أ�مية �من �أ( تمثلھ �و�روسياأورو�ا، �الص�ن، مر��ا،
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�والفقر�و�عوائق� �ال��رة �ظا�رة �تفاقم �ع�� �امل��تبة �املعضالت �فضال�عن �املتطرفة، �ال��عات �ذات �ا��ر�ات وتصاعد
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�ومعتقدا��ا،� �وتار�خ�ا �أفر�قيا، �شعوب �لطبيعة �أعمق �لف�م �تصورات �لبلورة �حقيقيا �منطلقا �س�ش�ل محالة،

وخصوصيا��ا��ث�ية�وتمثال��ا�الذ�نية�والفكر�ة،�وال���تفرض�علينا�اليوم�مساءلة�معارفن

علمية�متفتحة�ومن��ية�أ�اديمية�رص�نة،�لرصد�تحوال��ا����أ�عاد�ا�املختلفة،�ب�يو�ة��انت�أم�تار�خية،�أو�را�نية�ع���

  .   أمل�خلق�تراكم�عل���كفيل�بمواكبة��ذه�التحوالت

  االختیارات المعرفیة للندوة

�ت��ر �للملتقى �موضوعا ��فر�قي �اختيار�املجال �اعتباراتإن �وافر�قيا �املغر�ي �ا��نوب ��� �مخت���البحث ��� �لدينا ه

تصل�با��اجة�لرسملة�منجز�املخت���ع���مستوى�دراسة�تار�خ�ا��نوب�املغر�ي�

،����أفق�دراسة�ظوا�ر��ذا�املجال�داخل�امتداداتھ�خاصة�بالغرب��فر�قي،�كما��س�ند��ذا�التوجھ�

حيث�ركزت�الكتابات�حول�افر�قيا�ع���العالقات�املغر�ية��؛تصور�وا���ازاء�ما�تراكم����مجال�الدراسات��فر�قية

�ا �القضايا �ملختلف �تناول�ا ��� �الشاملة؛ �ا��ضار�ة �أ�عاد�ا ��� �و�قتصادية�فر�قية لسياسية

غرب��ق����كمجال،�مما�يحكم�مسبقا�ع���الدراسات��خرى�ال���س�تخذ�والعامة،�����عرض�ا�للقضايا�ال�����م�امل

�ذا�املن���باملحدودية�والضعف،�و�جعل�من�خالصا��ا��إعادة�انتاج�ملا�تم�التطرق�إليھ����مناسبات�مختلفة

� �وا��اجة ��فر�قية، �الدراسات �مجال �املنجز��� �بطبيعة �املتصلة ��عتبارات ��ذه �ع�� �واس�نادا لذلك،

مداخل�جديدة�لدراسة�العالقات�املغر�ية��فر�قية،�نوجھ�البحث�بمناسبة��ذه�الندوة�الدولية�نحو�

ح���جغرا���يمثلھ�ا��نوب�املغر�ي�����ذه�العالقات،�ونركز�ع���ال��رة�والديناميات�ال�شر�ة�كمظ�ر�للعالقات�املغر�ية�

صل�����ن�نفسھ،�اعتبارا�ملركز�ة���سان�كفاعل�اسا��������ذه�العالقات�ال���ل�ذه�التوا�،كذلك

  .اتخذت��عدا�حضار�ا�مركبا
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�أصبحت� �ملا �الفتية، �القارة ��ذه �ع�� ��نفتاح �بضرورة �النادية ��صوات �من �العديد �فيھ �ارتفعت �ظرف ��� والعال��،

� �املختلفة �العاملية ��قتصادية �التجمعات ��� �أ�مية �من تمثلھ

�مجمل� �جعلت �وال�� �الثالثة، ��لفية �من ��و�� �العشر�ة �بداية �منذ �متصاعدة �وت��ة �من ��قتصادي �نمو�ا معدالت
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  � �منذ �م��ا، ���تمام ��ذا �أض�� �ذلك، �مع و�موازاة

�والفقر�و�عوائق� �ال��رة �ظا�رة �تفاقم �ع�� �امل��تبة �املعضالت �فضال�عن �املتطرفة، �ال��عات �ذات �ا��ر�ات وتصاعد

التنمية���ذه�القارة،�وغ���ا�من��كرا�ات�ال���أ��ت�تمثل�خطرا�ع����من�والسلم����العالم

�الالز    �من �بدا لذلك،

�ومعتقدا��ا،� �وتار�خ�ا �أفر�قيا، �شعوب �لطبيعة �أعمق �لف�م �تصورات �لبلورة �حقيقيا �منطلقا �س�ش�ل محالة،

وخصوصيا��ا��ث�ية�وتمثال��ا�الذ�نية�والفكر�ة،�وال���تفرض�علينا�اليوم�مساءلة�معارفن

علمية�متفتحة�ومن��ية�أ�اديمية�رص�نة،�لرصد�تحوال��ا����أ�عاد�ا�املختلفة،�ب�يو�ة��انت�أم�تار�خية،�أو�را�نية�ع���

أمل�خلق�تراكم�عل���كفيل�بمواكبة��ذه�التحوالت

االختیارات المعرفیة للندوة

�ت��ر �للملتقى �موضوعا ��فر�قي �اختيار�املجال إن

تصل�با��اجة�لرسملة�منجز�املخت���ع���مستوى�دراسة�تار�خ�ا��نوب�املغر�ي�موضوعيةومعرفية�ت

،����أفق�دراسة�ظوا�ر��ذا�املجال�داخل�امتداداتھ�خاصة�بالغرب��فر�قي،�كما��س�ند��ذا�التوجھ�الزمن

تصور�وا���ازاء�ما�تراكم����مجال�الدراسات��فر�قية

�ا �القضايا �ملختلف �تناول�ا ��� �الشاملة؛ �ا��ضار�ة �أ�عاد�ا ��� �فر�قية

والعامة،�����عرض�ا�للقضايا�ال�����م�امل

�ذا�املن���باملحدودية�والضعف،�و�جعل�من�خالصا��ا��إعادة�انتاج�ملا�تم�التطرق�إليھ����مناسبات�مختلفة

� �وا��اجة ��فر�قية، �الدراسات �مجال �املنجز��� �بطبيعة �املتصلة ��عتبارات ��ذه �ع�� �واس�نادا لذلك،

مداخل�جديدة�لدراسة�العالقات�املغر�ية��فر�قية،�نوجھ�البحث�بمناسبة��ذه�الندوة�الدولية�نحو�

ح���جغرا���يمثلھ�ا��نوب�املغر�ي�����ذه�العالقات،�ونركز�ع���ال��رة�والديناميات�ال�شر�ة�كمظ�ر�للعالقات�املغر�ية�

كذلك�،�فر�قية�وكقناة

اتخذت��عدا�حضار�ا�مركبا



تار�خ�املغرب�يكشف�م�انة�سوس�ودرعة�وال��راء����عالقات�املغرب��فر�قية،�باعتبار�ا��نوب�املغر�ي�منطلقا�

�وصل� ��� �املجاالت ��ذه �يفسر�دور مما

ل�ذه���سواقواملحطات�الك��ى حيثاخ��قت�مسالك��ذه�التجارة�املنطقة�واحتض�ت�حواضر�ا�

�وغ���ا �؛وتامدولت �الطرق�إذ ��ذه حظيت

  .و�خبار��ن

ك������دراسة�الفاعل�ن����تار�خ�العالقات�املغر�ية��فر�قية،����الوقت�

و�فراد����دراسة��)مثل�ص��اجة( الذي�حالت�طبيعة�املادة�املصدر�ة�والعدة�املن��ية�دون�التصدي��ألدوار�القبائل

قرار�الدراسات�قديم�ا�وحدي��ا�بأدوار�فئة�التجار����تجسيد�عالقات�العالم��سالمي�

�ال��� �القبلية �املجموعات ���ا �اضطلعت ��دوار�ال�� �مع �باملوازاة ،

داخل�مجال�مفتوح،�و���دينامية�قبلية�تتغدي�ع���قيم�ثقافية�تتمثل�املجال��ش�ل�مختلف،�وت�نامى�تحت�

و�ذلك�ترتقي�ال��رة،����معنا�ا�العام�الذي��شمل�مختلف�اش�ال�الدينامية�ال�شر�ة�ب�ن�ضف���ال��راء،�إ���مدخل�

�؛العالقات�املغر�ية��فر�قية�بل�ومنطلقا�لدراسة�تطور�م�انة�جنوب�ال��راء�داخل�املجال�املتوسطي�عموما

�تحول� �ال��رة �و�فعل �املجاالت، �ب�ن �والثقافية �واللسانية �العرقية �املؤثرات�ا��ضار�ة �لنقل �أداة �ال��رة �ش�لت حيث

�املغر�ي� �ا��ضاري �ان�شر�النموذج �كما �املغرب، �مثل رة

� �حيث �املجال، �عرف�ا �ال�� �التار�خية �بالتحوالت �ال��راء �ضف�� �ب�ن �ال�شر�ة �الديناميات �تأثرت �التحوالت�أتلقد رت

ش�ال��ذا�التدفق�للم�اجر�ن،�فباملوازاة�مع�

طار�مختلف�لل��رة�ال�شر�ة�إ���صناعة�

لتأث���ل�شمل�وقع��ذه�ال��رة�واش�ال�

حيث�اختلفت�درجة�اس�يعاب�واستقبال�الب�ئة�ا��اضنة�ل�ذه�

ا�من�تلك�ال���تجرم��س��قاق�وصوال�لقوان�ن�

�تطور� �الرا�نة �التحوالت �ت��جم �كما �لل��رة، �والقانو�ي ار�املؤسسا�ي

� �ع�� �مجاال�تتحقق �جنوب�ال��راء �وإفر�قيا �ب�ن�ا��نوب�املغر�ي �املجتمعية �والدينامية �أ��ت�ال��رة ض�تھ�أر لقد

عمل�املؤرخ�والباحث�ن����السوسيولوجيا�و�ن��و�ولوجيا�والقانون�وعلم�السياسة�ومن�

 
تار�خ�املغرب�يكشف�م�انة�سوس�ودرعة�وال��راء����عالقات�املغرب��فر�قية،�باعتبار�ا��نوب�املغر�ي�منطلقا�

�وأسواق� �ال��راو�ة �التجارة �ملسالك �وحاضنا �الدولة، �ل�شأة �وصل��؛)حواضر�ا(ا ��� �املجاالت ��ذه �يفسر�دور مما

حيثاخ��قت�مسالك��ذه�التجارة�املنطقة�واحتض�ت�حواضر�ا�

�مل �بال�سبة �الشأن �كما�و �و املبادالت ���لماسة �وت�اوستدن �ملطة �وغ���انون وتامدولت

و�خبار��نبالغة�جعل��ا�موضوع�اشتغال�ا��غرافي�ن�والرحلة��واملواسمبأ�مية

ك������دراسة�الفاعل�ن����تار�خ�العالقات�املغر�ية��فر�قية،����الوقت�ألقد�حظيت�مج�ودات�الدول�وامللوك�بنص�ب�

الذي�حالت�طبيعة�املادة�املصدر�ة�والعدة�املن��ية�دون�التصدي��ألدوار�القبائل

قرار�الدراسات�قديم�ا�وحدي��ا�بأدوار�فئة�التجار����تجسيد�عالقات�العالم��سالمي�إتار�خ��ذه�املجاالت،�بالرغم�من�

�و�قتصادية �الدي�ية �ا�عاد�ا ��� �ال���والثقافية�بإفر�قيا �القبلية �املجموعات ���ا �اضطلعت ��دوار�ال�� �مع �باملوازاة ،

داخل�مجال�مفتوح،�و���دينامية�قبلية�تتغدي�ع���قيم�ثقافية�تتمثل�املجال��ش�ل�مختلف،�وت�نامى�تحت�

  .وقع�تأث���العوامل��ي�ولوجية�والسياسية�و�قتصادية

و�ذلك�ترتقي�ال��رة،����معنا�ا�العام�الذي��شمل�مختلف�اش�ال�الدينامية�ال�شر�ة�ب�ن�ضف���ال��راء،�إ���مدخل�

العالقات�املغر�ية��فر�قية�بل�ومنطلقا�لدراسة�تطور�م�انة�جنوب�ال��راء�داخل�املجال�املتوسطي�عموما

�تحول� �ال��رة �و�فعل �املجاالت، �ب�ن �والثقافية �واللسانية �العرقية �املؤثرات�ا��ضار�ة �لنقل �أداة �ال��رة �ش�لت حيث

�املجاو  �املجاالت ��و�ة ��� �أسا��� �م�ون �إ�� ��فر�قي �املغر�ي�البعد �ا��ضاري �ان�شر�النموذج �كما �املغرب، �مثل رة

  .باألوساط��فر�قية�ال���استقبلت�املغار�ة�افرادا�وجماعات

� �حيث �املجال، �عرف�ا �ال�� �التار�خية �بالتحوالت �ال��راء �ضف�� �ب�ن �ال�شر�ة �الديناميات �تأثرت لقد

ش�ال��ذا�التدفق�للم�اجر�ن،�فباملوازاة�مع�أطار�و إ����طلن�ية�إ����الب�يو�ة�ال���عرف�ا�املجال�من�التجارة�ال��راو�ة

���صناعة��أس�متأث����عتبارات��ي�ولوجية�والسياسية�ش�ل�تنامي�تجارة�الرقيق�عامال�

لتأث���ل�شمل�وقع��ذه�ال��رة�واش�ال�س�م�السياق�التار��������غ���ش�ل�ال��رة�واطار�ا�العام،�فامتد��ذا�ا

حيث�اختلفت�درجة�اس�يعاب�واستقبال�الب�ئة�ا��اضنة�ل�ذه��؛مع�امل�اجر��فر�قي�)املسلم�أو��جن��

ا�من�تلك�ال���تجرم��س��قاق�وصوال�لقوان�ن�ءن�تراكمت�نصوص�قانونية�مختلفة�بدأالفئة�حسب�الف��ات،�ف�ان�

 �� �تطور ��عكس �س��ورة �تطور�طو�� �الرا�نة �التحوالت �ت��جم �كما �لل��رة، �والقانو�ي ار�املؤسسا�ي

  .موقع�املغرب�من�بلد�عبور�إ���م�ان�استقبال

� �ع�� �مجاال�تتحقق �جنوب�ال��راء �وإفر�قيا �ب�ن�ا��نوب�املغر�ي �املجتمعية �والدينامية �أ��ت�ال��رة لقد

عمل�املؤرخ�والباحث�ن����السوسيولوجيا�و�ن��و�ولوجيا�والقانون�وعلم�السياسة�ومن������مستو�ات�التداخل�ب�ن

تار�خ�املغرب�يكشف�م�انة�سوس�ودرعة�وال��راء����عالقات�املغرب��فر�قية،�باعتبار�ا��نوب�املغر�ي�منطلقا�إن�

�وأسواق� �ال��راو�ة �التجارة �ملسالك �وحاضنا �الدولة، ل�شأة

حيثاخ��قت�مسالك��ذه�التجارة�املنطقة�واحتض�ت�حواضر�ا�املغرب��عمقھ��فر�قي،

�مل �بال�سبة �الشأن �كما�و املبادالت

واملواسمبأ�ميةو�سواق�

لقد�حظيت�مج�ودات�الدول�وامللوك�بنص�ب�

الذي�حالت�طبيعة�املادة�املصدر�ة�والعدة�املن��ية�دون�التصدي��ألدوار�القبائل

تار�خ��ذه�املجاالت،�بالرغم�من�

�و�قتصادية �الدي�ية �ا�عاد�ا ��� بإفر�قيا

داخل�مجال�مفتوح،�و���دينامية�قبلية�تتغدي�ع���قيم�ثقافية�تتمثل�املجال��ش�ل�مختلف،�وت�نامى�تحت��تتحرك

وقع�تأث���العوامل��ي�ولوجية�والسياسية�و�قتصادية

و�ذلك�ترتقي�ال��رة،����معنا�ا�العام�الذي��شمل�مختلف�اش�ال�الدينامية�ال�شر�ة�ب�ن�ضف���ال��راء،�إ���مدخل�

العالقات�املغر�ية��فر�قية�بل�ومنطلقا�لدراسة�تطور�م�انة�جنوب�ال��راء�داخل�املجال�املتوسطي�عموما�لدراسة

�تحول� �ال��رة �و�فعل �املجاالت، �ب�ن �والثقافية �واللسانية �العرقية �املؤثرات�ا��ضار�ة �لنقل �أداة �ال��رة �ش�لت حيث

�املجاو  �املجاالت ��و�ة ��� �أسا��� �م�ون �إ�� ��فر�قي البعد

باألوساط��فر�قية�ال���استقبلت�املغار�ة�افرادا�وجماعات

� �حيث �املجال، �عرف�ا �ال�� �التار�خية �بالتحوالت �ال��راء �ضف�� �ب�ن �ال�شر�ة �الديناميات �تأثرت لقد

الب�يو�ة�ال���عرف�ا�املجال�من�التجارة�ال��راو�ة

تأث����عتبارات��ي�ولوجية�والسياسية�ش�ل�تنامي�تجارة�الرقيق�عامال�

  .من�افر�قيا

س�م�السياق�التار��������غ���ش�ل�ال��رة�واطار�ا�العام،�فامتد��ذا�اأكما�

املسلم�أو��جن��(ر�ختفاعل�� 

الفئة�حسب�الف��ات،�ف�ان�

�وال��رة، �� �ال��وء �تطور ��عكس �س��ورة و��

موقع�املغرب�من�بلد�عبور�إ���م�ان�استقبال

� �ع�� �مجاال�تتحقق �جنوب�ال��راء �وإفر�قيا �ب�ن�ا��نوب�املغر�ي �املجتمعية �والدينامية �أ��ت�ال��رة لقد

����مستو�ات�التداخل�ب�نأق



�اطار�سعينا� �و�� �ال��رة، �بموضوع �املرتبطة ��ش�اليات ��� �البحث �يتطلبھ �ما �مع �وا���اما �مختلفة، �معرفية حقول

���كقيا�وال��ك���ع���القضايا��للمسا�مة����توجيھ�البحث�نحو�قضايا�املش��ك�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�املغرب�وافر�

  :الباحث�ن��ذا�العرض�العل���للمسا�مة����أحد�املحاور�التالية

 مفا�يم�ومرجعيات،

�وتأث���ا� ��فر�قي �والغرب �املغر�ي �ا��نوب �ب�ن �لل��رة �التار��� التطور

 مظا�ره�ونتائجھ،

 مظا�ره�ونتائجھ،

 .املغرب�وتحديات��ندماج

  ). س�بعث�ورقة�معاي���تحر�ر�البحوث�للمشارك�ن

  .الباحث�ن�بقبول�أبحا��م�أو�إجراء��عديالت�عل��ا�إذا�تطلب��مر�ذلك

 
�اطار�سعينا� �و�� �ال��رة، �بموضوع �املرتبطة ��ش�اليات ��� �البحث �يتطلبھ �ما �مع �وا���اما �مختلفة، �معرفية حقول

للمسا�مة����توجيھ�البحث�نحو�قضايا�املش��ك�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�املغرب�وافر�

الباحث�ن��ذا�العرض�العل���للمسا�مة����أحد�املحاور�التالية�أيدينضع�ب�ن�را�نية����العالقات�الدولية،�فإننا�

  املحاور�الرئ�سية�للمؤتمر

مفا�يم�ومرجعيات،: ال��رة�ب�ن�املرجعية�ال�ونية�وا��صوصية�املحلية

�التار���:  �وتأث���ا�: البعد ��فر�قي �والغرب �املغر�ي �ا��نوب �ب�ن �لل��رة �التار��� التطور

 ،تكميم�وتقييم�

مظا�ره�ونتائجھ،: ا��نوب�املغر�ي�ع���التار�خ����وجود��فارقة�

مظا�ره�ونتائجھ،: جنوب�ال��راء�وجود�املغار�ة�بافر�قيا: املحور�ا��امس

املغرب�وتحديات��ندماج���جنوب�ال��راء�ن��فارقةاجرو امل�: السادس

  :شروط�قبول�املشاركة����الندوة

  .متعلقا�باملحاور�املسطرة����الندوة

  .أي�موقع�مخصص�لل�شرأن�ال�ي�ون�م�شورا����مجلة�أو�كتاب�أو�

  .�لمة��8000

س�بعث�ورقة�معاي���تحر�ر�البحوث�للمشارك�ن(�ل��ام�باملعاي���املوحدة����كتابة�البحوث�

  .�ل��ام�بالتوار�خ�املسطرة�أدناه

  . تتحمل�ا���ة�املستضيفة�نفقات��قامة�والضيافة�خالل�ا�عقاد�الندوة

  .ةيتم�إخبار�أ��اب�البحوث�املقبولة�بموافقة�ال��نة�العلمية�للندو 

  العر�ية�أو�الفر�سية�أو��نجل��ية

  .آخر�أجل�إلرسال�م��ص�البحث�املق��ح

  .إخبار�الباحث�ن�الذين�قبلت�مق��حات�أبحا��م

  .آخر�اجل�إلرسال��نص�البحث�ال�امل

الباحث�ن�بقبول�أبحا��م�أو�إجراء��عديالت�عل��ا�إذا�تطلب��مر�ذلك

�اطار�سعينا� �و�� �ال��رة، �بموضوع �املرتبطة ��ش�اليات ��� �البحث �يتطلبھ �ما �مع �وا���اما �مختلفة، �معرفية حقول

للمسا�مة����توجيھ�البحث�نحو�قضايا�املش��ك�الثقا���وا��ضاري�ب�ن�املغرب�وافر�

را�نية����العالقات�الدولية،�فإننا�

املحاور�الرئ�سية�للمؤتمر

  ال��رة�ب�ن�املرجعية�ال�ونية�وا��صوصية�املحلية: املحور��ول

 الثا� : �ياملحور

تكميم�وتقييم�: ا��ضاري 

 وجود��فارقة�: املحور�الرا�ع

 املحور�ا��امس

 السادساملحور�

شروط�قبول�املشاركة����الندوة

متعلقا�باملحاور�املسطرة����الندوة�البحث�أن�ي�ون � -

أن�ال�ي�ون�م�شورا����مجلة�أو�كتاب�أو��-

8000أن�ال�يتجاوز���مھ���-

�ل��ام�باملعاي���املوحدة����كتابة�البحوث��-

�ل��ام�بالتوار�خ�املسطرة�أدناه�-

تتحمل�ا���ة�املستضيفة�نفقات��قامة�والضيافة�خالل�ا�عقاد�الندوة�-

يتم�إخبار�أ��اب�البحوث�املقبولة�بموافقة�ال��نة�العلمية�للندو  -

العر�ية�أو�الفر�سية�أو��نجل��ية: لغات�املشاركة -

  توار�خ��امة�

آخر�أجل�إلرسال�م��ص�البحث�املق��ح:  2019 يوليوز 31

إخبار�الباحث�ن�الذين�قبلت�مق��حات�أبحا��م:  2019 ش�ن��15 -

آخر�اجل�إلرسال��نص�البحث�ال�امل:   2019دجن����31 -

الباحث�ن�بقبول�أبحا��م�أو�إجراء��عديالت�عل��ا�إذا�تطلب��مر�ذلكإخبار�:  2020يناير30 -



 
  .  ا�عقاد�الندوة:  2020
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  hijra.hisma@gmail.com:ال��يد��لك��و�ي�للندوة
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