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جديرة   وحققت مكاسب  على عقبات كبيرةالثقافة االمازيغية العريقة  تغلبت  

والجزائر ، خصوصا  بالثناء المغرب  في  رسمية  كلغة  بها  االعتراف  تم  وقد 

، وتم  تيفيناغ  ها األصلية، حروفتم ترسيم كتابتها ب  فقد   البلدين.   يدستور  بواسطة

التربية والتعليم، إضافة إلخراج   لتفعيل إدراجها في برامج  التنظيمي    القانون 

  تعميمها   تها،سسأمالضرورية لشروط  الها كل  رسميتها، بفضل كل ذلك توفرت ل

 . ونشرها

 

الفاعلين اقناع  كي تتمكن من    عسيرا  طويل   االثقافة االمازيغية مسارشقت  و

شمال  بلدان    لكافة  بل،  فحسب  لمغاربةجميع ا، ليس فقط لبكونها التراث المشترك

 تامازيغت. وغير الناطقين بمنهم الناطقين  ،افريقيا والساحل

 

والذاكرة  إن   الهوية  فرض،  الجماعيةمقاربة  السياسية  ها  تالتي  الظروف 

َسمحت ،  اندبلهذه ال واجب  االقناع بأن االمازيغية حق والتي استلزمت    والثقافية

الوقت    هامة.ات  كتسببتعزيزم   حان  من  ،للعملوقد  اإليجابيات  انطلقا  ،  هذه 

لإل االعتبار  ومعر  الكونية بعاد  ألعادة  مدونة  فهي  االمازيغية.    ة فوللثقافة 

 . ةالحديث ةوالثقافي ةالفنيرات أشكال التعبيحاضرة ومدعومة في كل و

  

هذا   على    ،االتجاهوفي  مقاربة  يجب  والذاكرةمناصري  هي  وال  ،الهوية  تي 

يعطوا  ضروري أن  شك،  بل  للة  عالميا  ومكانة  كونيا   ة الفني  اتتعبيرمدخل 

مع اآلليات  اندماجها  لى  كدليل ع  ،ة منهاوالحديث  قديمةال  ،ة األمازيغيةوالثقافي

 لثقافات اإلنسانية. الحديثة لواألدوات 

 

 :بحثية أربع محاورة في والواسع ةالمثيريمكن حصر هذه اإلشكالية و

 للثقافة االمازيغية. مجالية الحدود النغلق واح افتان .1

 المشتركة. لثقافة االمازيغيةللشهادات العلمية لوآلثار لعمق التاريخي ال .2

 الثقافة االمازيغية.في  ةالفني  اتأشكال التعبير .3

 مازيغية.ألعالمية لالو الوطنيةتكنولوجية الثقافية والفاق اآل .4

 

 ستاذ ادريس خروزاأل 
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 )سيتم تأكيد الموعد الحقا(  2021مايو  21،20،19التاريخ: 

 جامعة ابن زهر، اكادير )المغرب(كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، : المكان

 : البحثيةمحاور ال

 انفتاح وانغلق الحدود المجالية للثقافة االمازيغية.  •

 العمق التاريخي لآلثار وللشهادات العلمية للثقافة االمازيغية المشتركة.  •

 أشكال التعبيرات الفنية في الثقافة االمازيغية.  •

 اآلفاق الثقافية والتكنولوجية الوطنية والعالمية لألمازيغية. •

 

 فورية. الرجمة يتم توفير التس زيغية. ماسبانية والعربية واألالفرنسية واإللغات العمل: 

 ن. ي  مازيغيَ التراث األالثقافة وفي وخبراء : باحثون  المشاركون

 : شروط االشتراك 

 الرابط التالي: رسال المعلومات المطلوبة ادناه عبر إ المشاركةعلى الباحثين الراغبين في 
https://docs.google.com/forms/d/1w9TMYrW7PHXvuyPhG5x7dYyWx05YuXJ

0-GO1sNtn04c/edit 

 كلمة(.  200و  150بين  )ما المداخلة ملخص  •

المنتمى  مؤسسة  الوالمحصل عليها  العلمية  يوضح فيها الشواهد  ) للباحث    موجزة  ذاتية  سيرة •

 (.نجزةواالبحاث العلمية المإليها 

للمشاركة في هذا ذين سيتم استدعاءهم مفكرين والباحثين البارزين عالميا الحصة للتخصيص تم  سي و

 . العلمي الحدث 

 

 الزمني: الجدول 

 .2021فبراير  16: المداخلت مقترحات فتح باب تقديم  −

 . 2021مارس   12: قبل (ية ذاتسيرة  +ملخص )مداخلت مقترحات الاستقبال  −

 . 2021أبريل  02قبل اللجنة العلمية:   تقييم وجواب  −

 . 2021ماي  05استقبال النصوص النهائية:   −

 )سيتم تأكيد الموعد الحقا(  2021ماي  21و  20و  19انعقاد الدورة:  −
 

 : وطبع كتابإصدار

ي  النصوص العلمية المحكمة والمقبولة للمشاركة فالكرسي الدولي للثقافة االمازيغية إصدار    يعتزم

 . هذا المنتدى
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 : الجهات المنظمة

 الكرسي الدولي للثقافة االمازيغية )غرناطة ،إسبانيا(.  −

 األوروببية العربية للدراسات العليا )إسبانيا(. المؤسسة  −

 مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان )المغرب(.  −

 .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )أكادير، المغرب( −

 جامعة ابن زهر)أكادير، المغرب(. −

 

 اللجنة العلمية:

 المغرب  -، المدير السابق للمكتبة الوطنية ادريس اخروز −

 المؤسسة األوروبية العربية للدراسات العليا، جامعة غرناطة. نماكوالدا مّريرو، يا −

 ليلى مزيان، مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان. −

 وكو، جامعة غرناطة. مارّ  رّ صابلل  −

 أكادير.  سين بويعقوبي، جامعة ابن زهر،الح −

 راث ،المغرب.توال اآلثار، المعهد الوطني لعلوم طيوسف بوكبو −

 الوطني لعلوم اآلثار والتراث ،المغرب. ، المعهد مصطفى جلوك،  −

 ، مؤسسة ماجوريل، مراكشسعد التازي −

 زهرة مكاش، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،أكادير، المغرب. −

 عبد المّطلب الزيزاوي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،أكادير، المغرب.  −

 حسن لعكير، الكرسي الدولي للثقافة االمازيغية.  −

 

 المنظمة: اللجنة 

 ادريس اخروز  −

 الحسين بويعقوبي  −

 عبد المّطلب الزيزاوي  −

 زهرة مكاش  −

 حسن لعكير  −
 

 

 : للمزيد من المعلومات 
www.amazigh.fundea.org 

congress@fundea.org 

+34 958 206 508 
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