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اسـتنادًا إلـى الظهيـر الشـريف املؤسـس ألكادمييـة اململكـة املغربيـة الـذي جلـى الـدور احلضـاري 
أوروبـا  يف  واحلضـارات  األمم  بـن  تأليـف  وعامـل  ربـط  وأداة  وصـل  "صلـة  باعتبـاره  للمغـرب 
وافريقيـا ويف عالـم البحـر األبيـض املتوسـط وعالـم احمليـط األطلسـي"، واسترشـادًا بالتوجيهـات 
امللكيـة السـامية لصاحـب اجلاللـة امللـك محمد السـادس - حفظـه اهلل - عند تفّضله بتعين السـيد 
عبـد اجلليـل حلجمـري أمـن السـر الدائـم ألكادميية اململكـة املغربيـة يف 15 مـاي 2015 الداعية إلى 
" الهيكلـة اجلديـدة وأن تقـوم األكادمييـة بخدمة اإلشـعاع العلمي والثقايف والتفكير يف اإلشـكاليات 
والقضايـا املطروحـة يف عالـم اليـوم "، عرفـت األكادمييـة منـذ هـذا التاريـخ، انطالقتهـا اجلديـدة 
التـي متّيـزت مـن حيـث هرمهـا اإلداري بوضـع مشـروع الهيكلـة اجلديـدة، ومـن حيـث توجهـات 
والوطنـي  الهوياتـي  لالنتمـاء  املعـززة  األصالـة  تكامـل  علـى  بارتكازهـا  االسـتراتيجية  أنشـطتها 
واحلضـاري يف غيـر انغـالق، واحلداثـة املسـتفيدة مـن مسـتجدات العصر بقيمهـا الكونية املشـتركة 
يف غيـر ذوبـان، كمـا متّيـزت من حيـث نوع أنشـطتها املقامـة بدوراتهـا وندواتها وورشـاتها وأيامها 
الدراسـية ومحاضراتهـا وتكرمياتهـا وجوائزهـا وإصداراتهـا واحتفاالتهـا الثقافيـة والفنيـة. ومـن 
حيـث غنـى قضاياهـا التـي امتـدت إلـى حقـول معرفيـة مختلفـة، كالقضايا اإلسـالمية والفلسـفية 
والطبيـة واحلـوار الديني والثقافيـة والتربوية واللسـانية والتراثية واألدبيـة واالجتماعية التي تهدف 
إلـى ترسـيخ قيـم املواطنـة والتنميـة واملعرفـة املنفتحـة علـى الفضـاءات العلميـة والثقافيـة املرموقـة 

للولـوج إلـى مجتمـع املعرفـة الـذي ال يعـرف االنغـالق.
وتوثيقـًا لهـذه اإلجنـازات املنفتحـة واملسـائلة لقضايـا ومشـكالت العصـر، يسـعد اإلدارة العلميـة 
- بنـاء علـى مسـؤوليتها املهنيـة - أن تقـّدم هـذه األعمـال التـي أشـرف علـى إجنازهـا بالتعـاون مع 
أعضـاء األكادمييـة أمـن سـرها الدائـم السـيد عبـد اجلليل حلجمـري، ممثلة ألنشـطتها التـي أجنزت 
خـالل أربـع سـنوات من العطاء منـذ عام 2015 إلى عام 2019، مدشـنة األكادميية بهذه األنشـطة 

تقديم
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محطـة مضيئـة جديدة، يف معاجلتها لالنشـغاالت الفكرية التي جتيب عن األسـئلة احلضارية القلقة 
التـي أنتجتهـا املتغّيـرات املتسـارعة مـن قبيـل : كيـف نصبـح حداثيـن، ويف الوقـت نفسـه نبقـى 
أصـالء ؟ مـا هـي أقـوم السـبل لبناء جسـور الفهـم والتفاهـم بـن الثقافـات واألديان؟ كيـف يقرأنا 
اآلخـر ونقـرأه؟ أيـة مقاربـات وجتـارب دولية فاعلـة ملواجهة حتديـات التنمية والتطـور؟ كانت هذه 
التسـاؤالت عمـاد التخطيـط االسـتراتيجي للمشـاريع واألنشـطة التـي نّفذتهـا األكادمييـة، بهـدف 
اإلسـهام مـع املؤسسـات الوطنيـة والدوليـة املتعاونـة ذات االهتمـام املشـترك يف صناعـة مسـتقبل 
ثقـايف مسـتنير، والتعريـف بالعطـاءات الثقافية املتمّيزة املسـتمدة مـن تراثنا و لدى قمم شـامخة من 
مفّكرينـا وعطـاءات مفكري الثقافات األخرى. من منطلق السـعي إلى إرسـاء منوذج تنموي ثقايف 
جديـد للمغـرب الـذي يقـود قطـاره بتفـان وإخـالص الراعـي األمـن لألكادمييـة صاحـب اجلاللـة 
امللـك محمـد السـادس - حفظـه اهلل - فتحـت األكادمييـة أوراشـا توعويـة يف تـراث فـن امللحـون 
لفائدة أشـياخه من الباحثن والشـعراء واملنشـدين، واسـتقبلت التالميذ والطلبة واملوظفن وفئات 
مـن املجتمـع املدنـي تعميمـًا للفائدة، وإشـراكًا للشـباب يف مسـاءلة القضايـا إرواء لظمئهـم املعريف 
باعتبارهـم "رأسـمال مسـتقبلنا"، وإميانـًا مـن األكادمييـة بـأن إشـراك اجلميـع يف عالـم املعرفـة هـو 
املدخـل األسـاس لصناعـة املسـتقبل، وتقريبًا لهـم يف محاضراتها للمصـادر املعرفية واملسـتجّدات 
الثقافيـة التـي تنـأى عن أماكـن تواجدهم، دعمـًا لـألدوار التربويـة والتعليمية بجامعاتنـا املغربية، 
حيـث بلـغ عـدد املسـتفيدين مـن طلبـة املاسـتر والدكتـوراه مـا يفـوق 3120 مسـتفيدًا. وليسـت 
احملاضـرات املنظمـة مـن قبيـل التـرف الفكـري، بل هـي وليدة رؤيـة اسـتراتيجية مسـتقبلية ترى أن 
النهضـات ثمـرة خبرات األعـراق واألجناس كافة، ومشـاركة النخب الفكريـة املضيئة يف مختلف 
األصقـاع لبنـاء حـوار ثقـايف بـن مختلـف املجتمعـات وملعرفـة ما لـدى اآلخريـن من خبـرات نادرة 
وفكـر خـالق... حيـث شـارك فيهـا خبـراء ومفّكـرون مـن إفريقيـا وأوروبـا وآسـيا و أمريـكا  يف 
إطـار "حـوار الثقافـات" و"حتالـف احلضـارات" لالسـتفادة مـن مناهـج التفكيـر يف مجتمـع املعرفـة 
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العربيـة والغربيـة، باعتبـار أن احلضـارة اإلسـالمية هـي ثمـرة عبقريـات متفاعلـة و متدافعـة. ويف 
هـذا املنحـى املقاصـدي خصصـت األكادميية دوراتهـا للوقوف علـى التجارب الرائـدة والتحّديات 
املعيقـة يف القـارة اإلفريقيـة بدورتهـا 43 : "إفريقيـا كأفـق للتفكيـر"، وبدورتهـا 44: "مـن احلداثـة 
إلـى احلداثـات"، وبدورتهـا 45 : "أمريـكا الالتينيـة أفقـًا للتفكيـر"، وبدورتهـا 46 املقبلـة: "آسـيا 

للتفكير". أفقـًا 
ويف إطـار هـذه الرؤيـة الشـمولية بنـت األكادميية جسـورًا للتعاون حـول القضايا الوطنية واإلنسـانية 
املشـتركة مـع وزارة الثقافـة واالتصـال، والـوزارة املنتدبـة لـدى رئيـس احلكومة املكلفـة بالعالقات 
مـع البرملـان واملجتمـع املدنـي، واحملكمـة الدسـتورية واملنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم 
)ألكسـو - ALECSO( ومعهـد العالـم العربـي بباريـس واألكادمييـة الفرنسـية والبرتغاليـة وكوليـج 
دو فرانـس، ولـم تقـف األكادمييـة يف عنايتهـا بتـراث فـن امللحـون - باعتبـاره ديـوان املغاربـة بـدون 
منـازع - عنـد جمـع وحتقيـق وتقـدمي قصائـده التـي أصدرت لشـيوخ امللحـون الكبار حلـد اآلن أحد 
عشـر ديوانـًا - بـل عقـدت له احتفاليـات فنية عرض فيها فن امللحـون بأزياء فنية حداثية تشـخيصية 
وإنشـادية، ومت تقدميـه أخيـرًا مبرجعياتـه الثقافية وشـريطه الوثائقـي مع وزارة الثقافـة واالتصال إلى 
منظمـة اليونيسـكو UNESCO العتمـاده ضمـن القائمـة التمثيليـة للتـراث اإلنسـاني غيـر املـادي. 

كمـا أصـدرت يف معاجلـة مختلـف القضايـا التـي تنـدرج يف إطـار أهدافها سـبعة عشـر كتابًا.
ومواجهـة للتحديـات الثقافية التي تعصـف بعالم اليوم والتي دعت األكادمييـة، باعتبارها الضمير 
الثقـايف للمغـرب، إلـى أن تقـّدم قـراءات ومسـاءالت ومعاجلـات للقضايـا واملشـكالت التـي حتتل 
قمـة األولويـات يف االهتمامـات الوطنيـة والدوليـة، كقضيـة احلريـة يف الفكـر الفلسـفي، واحلـوار 
الثقـايف والدينـي والعدالـة االجتماعيـة واملنهـج العلمي يف العلـوم اإلسـالمية واالجتماعية وقضية 



9

للتنميـة واالستشـراق، والفقـر،  العربيـة والنمـاذج اجليوسـتراتيجية اجلديـدة  الثقافـة  الغيريـة يف 
واالقتصـاد واحلداثـة، واألمـن والسـلم الدوليـن، والتعدديـة اللغويـة. وقـد حرصـت األكادمييـة 
منـذ انطالقتهـا اجلديـدة أن يكـون العمـل الثقـايف مواكبـًا للمتغّيـرات واملسـتجّدات وانعطافـًا قوّيـًا 
نحـو ثقافـة التغييـر والبنـاء والنقـد والعقـل املتحرر من قيـود التقليـد األعمى، حيث بلـغ عدد هذه 

األنشـطة حلـد اآلن أكثـر من 152 نشـاطًا.
فكانـت هـذه املرحلـة الزاخـرة باألنشـطة واملشـاريع الثقافيـة الغنيـة مـن حيـث عددهـا وقضاياهـا 
منعطفـا جديـدًا يف مسـار اإلجنـاز العلمـي لألكادمييـة، ممـا جعل االهتمـام اإلعالمي بهـا يتعاظم يف 
املؤسسـات اإلعالميـة املرئيـة واملسـموعة واملكتوبـة واإللكترونيـة داخـل املغـرب وخارجـه بلغـت 
أكثـر مـن 25 مؤسسـة إعالميـة، مّمـا عّمـق الرغبـة لـدى ممثلـي الهيئـات الدبلوماسـية واملنظمـات 
واملؤسسـات الوطنيـة واإلقليميـة والدولية لزيـارة األكادميية، تقديـرًا لألدوار الفكريـة املبدعة التي 
تقـوم بهـا، ودعـوة الرمـوز الفكريـة املشـعة العامليـة للمشـاركة يف أنشـطتها. فعرفـت عـدة زيارات 
ولقـاءات خصصهـا أمن السـر الدائم السـيد عبد اجلليل حلجمـري للتعريف بأهدافها واسـتحضار 
الرؤيـة التـي اسـتندت إليهـا أنشـطتها، وخصوصيتهـا املمتـدة إلـى احلقـول املعرفيـة املختلفـة بنـاء 
علـى التوجهـات امللكيـة السـامية لراعـي األكادمييـة األمن صاحـب اجلاللة امللك محمد السـادس 

- بانـي مغـرب النهضـة بأصالتهـا وحداثتهـا - حفظـه اهلل -.
ويف اخلتـام جتـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن منسـوب األنشـطة املنفـذة باللغـة العربيـة قـد فـاق مـا نفـذ 
بلغـات عمـل األكادمييـة األخـرى كالفرنسـية واإلجنليزيـة واإلسـبانية، وأن من يشـارك يف تنفيذها 

مـن النخـب الوطنيـة قـد فـاق مـا دعـي للمشـاركة فيهـا مـن العالـم. 

أ.د. مصطفى الزباخ

مقرر أكادميية اململكة املغربية
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اسرتشادا باالهتامم املتواصل الذي يوليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس - نرصه الله - لتطور   

وتعاون وأمن - جنوب جنوب - الذي اعتربه جاللته "رضورة ملحة تفرضها حدة وحجم التحديات 

التي تواجهها بلداننا"، واستفادة من التجارب الحداثية يف أمريكا الالتينية وآسيا.

واستنادا إىل التوجيهات امللكية السامية التي زود بها صاحب الجاللة أمني الرس الدائم الحاثة عىل   

املعارصة،  الفكرية  والقضايا  اإلشكاالت  ملعالجة  والدويل  الوطني  محيطها  عىل  األكادميية  انفتاح 

عقدت األكادميية ثالث دورات خالل هذه الفرتة الزمنية.

الـدورات
2
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شارك يف هذه الدورة أكرث من 100 مشارك، من املناطق 

بحثا،  ستون  فيها  قدمت  والغربية،  والعربية  االفريقية 

اشتملت عىل أربعة عرش محورا، عالجت هذه املحاور 

قضايا الهويات، التنوع، التعاون جنوب-جنوب، العدالة، 

املرأة  التنمية،  الصحة،  اإلرهاب،  العوملة،  الدميقراطية، 

والشباب إلخ.

 هـــذا وقـــد حققـــت الـــدورة أهدافـــا مهمـــة منهـــا

مـــا ييل :

توفري بحوث ودراسات مرجعية مهمة، صدرت يف كتاب   

بعنوان "افريقيا أفقاً للتفكري" عام 2017.

رفع الوعي بالتصورات السائدة حول عوائق   

وتطورات النهوض االفريقي.

تبادل الخربات والتجارب الرائدة بني الخرباء   

واملفكرين املشاركني.

تقديم مقاربات جديدة ملواجهة التحديات   

االفريقية.

تعزيز قيم التعاون بني البلدان االفريقية.  

الدورة الثالثة واألربعون "افريقيا أفقًا للتفكير"
مــقر األكادميية : 8-11 دجنرب 2015

1

الدورات
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ــر  ــاء 24 يناي ــوم الثالث ــدورة ي ــامل ال ــت أع افتتح  

ــرس  ــني ال ــور أم ــا بحض ــعة صباح ــاعة التاس يف الس

الدائــم، الســيد عبــد الجليــل لحجمــري، وأمني الرس 

املســاعد الســيد محمــد الكتــاين، ومديــرة الجلســات 

الســيدة رحمــة بورقيــة، كــام حــر افتتاحهــا أعضاء 

األكادمييــة ورئيــس مجلــس النــواب املغــريب وعــدد 

مــن رؤســاء البعثــات الدبلوماســية واملؤسســات 

واملشــاركون ســامية  وشــخصيات   الثقافيــة 

يف الدورة.

قدمــت خــالل الــدورة بحــوث علميــة يف موضــوع   

الحداثــة بأبعادهــا الدينيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 

ــة  ــة، واالجتامعي واإلبداعي

اشــتملت الــدورة عــىل ســبع جلســات علميــة،   

محــارضة  فيهــا  وقدمــت  افتتاحيــة  وجلســة 

لورانــس. هــري  لألســتاذ  افتتاحيــة 

يف الجلســة الختاميــة : رفعــت برقيــة شــكر وامتنــان   

لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس عــىل 

ــدورة. ــة لل ــه الكرمي رعايت

شــارك يف الــدورة 41 مشــاركا، مثلــوا 15دولــة مــن املغــرب، فرنســا، لبنــان، تونــس، بريطانيــا، اســبانيا، 

الربتغــال، ســويرسا، املكســيك، الســعودية، اإلمــارات، تركيــا، كــوت دي فــوار، الســينغال، الــخ.

الدورة الرابعة واألربعون "من الحداثة إلى الحداثات"
مــقر األكادميية : 24-26 يناير 2017

2
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انفتاحا عىل التجارب والخربات الدولية يف شتى امليادين 

املعرفية واالقتصادية والسياسية، عقدت األكادميية هذه 

الدورة التي اشتمل برنامجها عىل الجلسات التالية :

بورقية  السيدة رحمة  ترأستها   : االفتتاحية  الجلسة   

وألقى الكلمة الرتحيبية والفكرية حول الدورة، أمني 

الرس الدائم لألكادميية السيد عبد الجليل لحجمري، 

الكتاين  ألقى أمني الرس املساعد األستاذ محمد  كام 

كلمة العضو األمري الحسن بن طالل الذي اعتذر عن 

الحضور، تناولت "درب األفكار العربية الالتينية من 

اإلرشاق إىل التنوير" وبعدها قدم السيد أندري أزوالي 

الالتينية :  بأمريكا  املشرتكة  "أندلسيتنا  محارضته 

ألربتو  السيد  املكان". وقدم  الروابط، أهمية  أهمية 

روي سانشيز Alberto Ruy – Sanchez محارضته 

التمهيدية "من أجل جيوسياسية ثقافية جديدة".

الدورة الخامسة واألربعون "أمريكا الالتينية أفقا للتفكير"
مقر األكادميية : 24-26 أبريل 2018

3
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الدورات

الجلسات العلمية : تضمن الربنامج خمس جلسات   

تاريخية واقتصادية وسياسية  تناولت قضايا  علمية، 

الالتينية  أمريكا  حول  وأدبية  وقانونية  وثقافية 

الالتينية،  أمريكا  مع  والعربية  املغربية  والعالقات 

شارك يف عروضها أربعون متحدثا من أمريكا الالتينية 

واملغرب وفرنسا واسبانيا وأمريكا...

األستاذ  العضو  تكريم  فيها  تم   : التكرميية  الجلسة   

وألقى  التكرميية،  الجائزة  منح  الذي  شفيق  محمد 

فيها أمني الرس الدائم كلمة عدد فيها مناقب املكرم، 

كام ألقى فيها محمد شفيق كلمة شكر ووداع ورأى 

يف بعض القضايا الفكرية. 

ادريس  السيد  العضو  ترأسها   : الختامية  الجلسة   

تنظيمها  لألكادميية  شكر  الذي  العبدالوي  العلوي 

وللمشاركني عروضهم الفكرية.
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الندوات واأليام الدراسية وامللتقيات

ارتقــاء بالقــدرات البحثيــة يف مختلــف املياديــن الفكريــة، وتجليــة للعطــاءات القانونيــة الجديــدة   

ــوم  ــة والعل ــة والتحرري ــب الدســتورية والفلســفية والطبي ــة بالجوان ــة املتعلق ــة املغربي والفكري

ــاء الضــوء عــىل مســتجدات الدســتور  ــدف إلق ــدوات به ــدة ن ــة ع ــدت األكادميي اإلســالمية، عق

ــة التحرريــة والــرتاث املعــامري والحضــاري للمــدن املغربيــة  املغــريب 2011 واملقاومــات الوطني

ــدوات  ــت هــذه الن ــد كان ــة، وق ــالم مغارب ــا أع ــغ فيه ــي نب ــة والفلســفية الت والعطــاءات الطبي

ــل  ــة مث ــم العلمي ــم ومقاصده ــف مبناقبه ــة والتعري ــن املغارب ــامل املفكري ــرض أع ــبة لع مناس

ــايب واللغــوي أحمــد األخــر  ــز الحب ــش والفيلســوف محمــد عزي ــف بربي ــد اللطي ــب عب الطبي

ــي وغريهــم. ــري الخطيب ــد الكب ــب وعب ــد الهــادي بوطال غــزال واملفكــر عب

النـدوات
3
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ندوة الطب بين متطلبات البحث العلمي وااللتزام الخلقي
مقر األكادميية : 3-4 فرباير 2016

اشتملت الندوة عىل مرتكزين : 

مرتكز علمي : قدمت فيه دراسات حول: السياسة    1
الصحية يف املغرب منذ االستقالل، وطب املستقبل، 

طبية  وقضايا  الحيوية  الطبية  البحوث  وأخالقيات 

مختلفة، الوراثة، العيون، اإلنجاب، األعصاب ؛

لروح  تكريم  فيه شهادات  قدمت   : تأبيني  مرتكز    2
أمني الرس الدائم املرحوم الربوفيسور عبد اللطيف 

بربيش تناولت سريته، وإنجازاته العلمية.

شارك يف الندوة علامء وخرباء، وعلامء دين، وأساتذة   

جامعيون من املغرب وخارجه. 

العلمية  الجهود  عن  كشفت  شهادات  قدمت   

واملواقف األخالقية للمرحوم عبد اللطيف بربيش

قدمت أبحاث علمية حول التطور العلمي والتقني   

املجال  يف  املستقبلية  واالسترشافات  والتحديات 

الطبي.

مناقب  معددة  شعرية  قصيدة  ألقيت  الختام  ويف   

الجليل  عبد  السيد  الجديد  الدائم  الرس  أمني 

العتيبة  الدكتور مانع سعيد  ألقاها معايل  لحجمري 

)عضو أكادميية اململكة املغربية(.

4

الندوات
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ــة اململكــة  ــني أكادميي ــة ب ــد عقــدت الورشــة برشاك لق

ــة. ــال املغربي ــة واالتص ــة ووزارة الثقاف املغربي

حـــر افتتاحهـــا أمـــني الـــرس الدائـــم الســـيد عبـــد 

ـــة الســـيد محمـــد أمـــني  ـــر الثقاف ـــل لحجمـــري، ووزي الجلي

الصبيحـــي، ورئيـــس أكادمييـــة التكنولوجيـــة الفرنســـية، 

الســـيد فرانســـو كينـــو.

ألقيت يف حفل االفتتاح كلامت لكل من :

السيد أمني الرس الدائم عبد الجليل لحجمري.  

السيد وزير الثقافة محمد أمني الصبيحي.  

رئيس أكادميية التكنولوجية الفرنسية فرانسو كينو.  

والرتاث  اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد  مدير  السيد   

عمر أكراز.

تتعلق  قضايا  عىل  العمل  ورشة  برنامج  اشتمل   

باالستفادة من التكنولوجية لحامية وتطوير الرتاث.

ورشة إقليمية حول :
إسهام التكنولوجية الجديدة في الفهم وحماية وتثمين التراث 

الثقافي بحوض البحر األبيض املتوسط
مقر األكادميية : 25-26 ماي 2016

5
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عقد االجتامع لتدارس املرشوع استنادا إىل أهداف األكادميية باعتبارها الساهرة عىل حسن استعامل 

اللغة العربية واستجابة لطلب أكادميية الحسن الثاين للعلوم والتقنيات من أكادميية اململكة املغربية 

للتعاون معها يف إنجاز هذا املرشوع الذي تقدمت بطلبه أكادميية العلوم بواشنطن. حرض االجتامع :

أمني الرس الدائم.  

ممثلو األكادميية الوطنية للعلوم بواشنطن.  

ممثلو أكادميية الحسن الثاين للعلوم والتقنيات.  

عدد من علامء الدول العربية.  

وبهذه املناسبة تم إرسال رسالة إخبار ألعضاء أكادميية اململكة املغربية بتاريخ 6 يونيو 2016.

مشروع ترجمة وثائق األكاديمية الوطنية للعلوم 
بواشنطن  )الواليات املتحدة األمريكية( إلى العربية

مقر األكادميية : 18-19 يونيو 2016

6
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املستديرة  املائدة  املغربية  اململكة  أكادميية  عقدت   

ووطنيا:  عامليا  "املاء  كتاب  حول  قراءات  لتقديم 

موارده، نظامه القانوين" الذي ألفه الدكتور إدريس 

الضحاك: عضو األكادميية وأصدرته األكادميية.

يف البداية قدم الكتاب بأبعاده العلمية والحضارية   

والتاريخية والقانونية ادريس الضحاك.

أدار النقاش أمني الرس املساعد السيد محمد الكتاين.

وشارك يف القراءة السادة الخرباء:

املكلــف  الــوزاري  املنــدوب  الهيبــة،  املحجــوب   

اإلنســان بحقــوق 

الثاين  الحسن  أكادميية  عضو  قايض،  آيت  محمد   

للعلوم والتقنيات

عبـد الكبـري زاهـود، كاتـب الدولـة املكلـف باملـاء   

)سـابقا(. والبيئـة 

مائدة مستديرة حول كتاب :
"املاء عامليا ووطنيا: موارده، نظامه القانوني"

مقر األكادميية : 19 دجنرب 2016 

7
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الندوات

تفعيال لثقافة الحوار والتسامح والوسطية التي تضمنتها 

أهداف األكادميية، عقدت بالتعاون مع املجلس البابوي 

لحوار األديان بالفاتيكان ندوة حول الحوار بني األديان 

يوم 3 ماي 2017، اشتملت عىل ما ييل:

الجلسة االفتتاحية : تناول فيها الكلمة السيد أمني   

توران  لويس  جون  الكاردينال  والسيد  الدائم  الرس 

رئيس املجلس البابوي لحوار األديان.

املحور  : قدمت فيها بحوث، يف  العلمية  الجلسات   

املحور  يتغري". ويف  تكون مؤمنا يف عامل  "أن  األول : 

الثاين: "أن تكون مواطنا يف عامل يتغري".

أحمــد  الســادة  العــروض  تقديــم هــذه  شــارك يف 

ــي،  ــك فالدرين ــار، باتري ــري جنج ــد الصغ ــادي، محم عب

فانســينزو بونومــو.

ــم فيهــا إلقــاء كلــامت شــكر  ــة: ت الجلســة الختامي  

ألمــني الــرس الدائــم والكاردينــال تــوران للمشــاركني 

ــان الختامــي املشــرتك. ــاء البي وإلق

ندوة الحوار الديني "مؤمنون ومواطنون في عالم يتغير"
مقر األكادميية : 3 ماي 2017

8
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السائدة انسجاما مع أهداف  الليبريالية  تخليقا للنهوج 

األكادميية، وسعيا إىل أنسنة املنظومات االقتصادية عقد 

ملتقى مبقرها يوم السبت 8 يوليوز 2017 لتبادل الرأي 

"األخالق  موضوع  حول  واملغاربة  الدوليني  الخرباء  بني 

والليربالية" لتعزيز األخالق يف املنظومات االقتصادية.

العارشة  الساعة  عىل  الدائم  الرس  أمني  امللتقى  افتتح 

فيها دواعي  أبرز  باملشاركني،  فيها  بكلمة رحب  صباحاً 

االهتامم باملوضوع وأهميته وداعيا إىل وضع مقاربات 

لتشكل  العاملية،  الليربالية  االقتصادية  لألنساق  أخالقية 

أرضية إليجاد بيان عاملي حول األخالق والليربالية.

ملتقى رفيع املستوى حول "األخالق والليبرالية"
مقر األكادميية : 8 يوليوز 2017

9

الباب  فتحت  التي  بورقية  رحمة  السيدة  الجلسات  مديرة  العلمية  الجلسة  ترأست  الدائم  الرس  أمني  كلمة  بعد 

للمداخالت التي قدم فيها املسؤولون والخرباء الدوليون واملغاربة عروضا حول األخالق والليربالية االقتصادية، أبرزوا 

وخلفياتها  مفاهيمها  متسائلني عن  الحركات  أنسنة هذه  املتوحشة، وسبل  االقتصادية  للنهوج  السلبية  اآلثار  فيها 

ونتائج تطبيقها يف بعض الدول. ومن هذه املداخالت :

مداخلة السيد برنارد اسامربت Bernard Esambert تحت عنوان : "األخالق والليربالية" بالفرنسية   . 1
.Ethique et Libéralisme

مداخلة السيد بنسامل حميش تحت عنوان "أنسنة العوملة" بالفرنسية :  . 2
" Humaniser la mondialisation, est ce encore possible ? "
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امللتقى الدراسي حول "موسوعة املصطلح في 
التراث العربي الديني والعلمي واألدبي" 

مقر األكادميية : 31 يناير 2018

10

عقد امللتقى الدرايس لتقديم "موسوعة املصطلح يف الرتاث العريب الديني والعلمي واألديب" التي ألفها العضو أمني 

الرس املساعد األستاذ محمد الكتاين. 

تناولــت املوســوعة املكونــة مــن ثالثــة أجــزاء تطــور املصطلــح األديب والدينــي والعلمــي يف الــرتاث العــريب مــن   

خــالل وضعــه األصــيل وداللتــه التــي اكتســبها عــرب تطــوره.

شارك يف تقديم املوسوعة األساتذة أحمد شحالن، عيل القاسمي، عبد الغني أبو العزم، محمد الفران.  

الندوات



27

ندوة "راهنية الشخصانية اإلسالمية"
حول محمد عزيز الحبابي 

مقر األكادميية : 28 فرباير 2018

11

افتتح أعامل الندوة أمني الرس الدائم بكلمة رحب فيها بالحارضين وأبرز أهمية فكر الحبايب وطنيا ودوليا. 

شارك يف الندوة عدد من الباحثني من املغرب ومرص وتونس.  

تناولت هذه األبحاث مواضيع تتعلق بالشخصانية اإلسالمية من خالل مواضيع الحرية، الجدل، األفريقية، االسالم،   

والفكر املعارص.
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ندوة "أبحاث واصدارات حول تاريخ املدينة املغربية" 
العرائش : 27 مارس 2018

امللتقى الدولي "أندريه مالرو، إلتزام بال حدود" 
مقر األكادميية : 28 أبريل 2018

12

13

اشتملت فعاليات الندوة عىل ما ييل: 

تقديـم كتـاب "العرائـش يف تاريـخ املغـرب قبـل عهـد الحاميـة" الـذي أصدرتـه األكادمييـة مـن تأليـف األسـتاذ   

شـهبون. إدريـس 

بحوث حول التاريخ السيايس واالجتامعي واألثري للمدن املغربية مثل سجلامسة، فاس، مكناس، تطوان.  

تكريم شخصيات من مدينة العرائش قدموا خدمات جليلة للمدينة واملغرب.  

حر ممثال ألكادميية اململكة املغربية أمني الرس املساعد األستاذ محمد الكتاين الذي ألقى بهذه املناسبة كلمة يف 

حفل االفتتاح.

الندوات
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أقيــم هــذا امللتقــى الــدويل بتعــاون مــع الجامعــة الدوليــة بالربــاط وجمعية أندريــه مالــرو للتعريف 

بأعــامل وشــخصية أندريــه مالــرو، حــر هــذا امللتقــى رئيــس الجامعــة الدوليــة بالربــاط الســيد نــور 

الديــن مــؤدب ورئيســة الجمعيــة الســيدة آن مالــرو. وشــارك فيهــا خــرباء مــن املغــرب وخارجه. 
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نظمــت هــذه النــدوة تكرميــا للعضــو املرحــوم األســتاذ 

عبــد الهــادي بوطالــب 

واشتمل برنامجها عىل الفعاليات التالية :

الجلسة االفتتاحية : ترأستها األستاذ عباس الجراري   

وألقى فيها أمني الرس املساعد األستاذ محمد الكتاين 

أبرز فيها أهمية  الدائم،  الرس  نيابة عن أمني  كلمة 

بوطالب،  الهادي  عبد  املكرم  واثار  وفكر  الندوة 

مؤسسة  رئيس  بوطالب  مجيد  السيد  ألقى  بعدها 

عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلم والتنوير الفكري 

لألكادميية عىل هذه  تقديره  فيها عن  أعرب  كلمته 

املكرمة التكرميية. 

الجلسة العلمية األوىل : اشتملت عىل جلستني :  

يف الجلســة األوىل التــي ترأســها األســتاذ عبــاس الجراري 

ــا  ــرب وأملاني ــن املغ ــاتذة م ــوث ألس ــا بح ــت فيه قدم

ــوين  ــوم اإلســالمية والجانــب القان ــات العل حــول تحدي

فيهــا.

ادريس  الدكتور  ترأسها   : الثانية  العلمية  الجلسة   

أزمة  حول  عروض  فيها  قدمت  العبدالوي  العلوي 

والعلوم  القيم  ومنظومة  واالجتهاد  الفقهي  الفكر 

اإلسالمية يف الجامعات واملركز املختصة املغربية.

ندوة "أي مستقبل للبحث في العلوم اإلسالمية ؟"
مقر األكادميية : 9-10 ماي 2018

14

الندوات
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إدريــس  األســتاذ  ترأســها   : الختاميــة  الجلســة   

ــة  ــكر األكادميي ــا ش ــدم فيه ــدالوي ق ــوي العب العل

الحضــور. ولجميــع  للباحثــني 

التــي  الجلســة  هــذه  يف   : التكرمييــة  الجلســة   

عقــدت لتكريــم األســتاذ عبــد الهــادي بوطالــب تــم 

ــيل : ــا ي م

عرض رشيط وثائقي حول سريته وأعامله.   

شــهادات حولــه، قدمهــا األســتاذ عبــد العزيــز   

ــر العــام لإليسيســكو،  ــامن التويجــري املدي ــن عث ب

واألســتاذ عبــاس الجــراري عضــو األكادميية واألســتاذ 

ــاح  ــيدة صب ــة، والس ــو األكادميي ــني وكاك عض الحس

ــب. ــادي بوطال ــد اله ــة عب ــوة مبؤسس ــي عض الرشايب

معــرض لصــور املكــرم عبــد الهــادي بوطالــب،   

ــه  ــه بالشــخصيات الســامية ومناصب ــة لعالقات موثق

الكــربى، ومراحــل تعلمــه وتألقــه.
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ــة  ــة الحيوي ــوث الطبي ــات البح ــة أخالقي ــت لجن نظم

بالــدار البيضــاء هــذه النــدوة بالتعــاون مــع مجموعــة 

األبيــض  "بالبحــر  األخالقيــات  يف  املفكريــن  مــن 

ــة.  ــة اململكــة املغربي املتوســط" وبتعــاون مــع أكادميي

أرشف عــىل النــدوة الدكتــور نجيــب الــزروايل، وتناولت 

بالدراســة، أخالقيــات علــم االحيــاء واالجتــامع، وقضيــة 

التفكــري يف أخالقيــات فكــر البحــر األبيــض املتوســط.

استضافة الندوة الوطنية الرابعة في أخالقيات 
علم االحياء واالجتماع 

مقر األكادميية : 5-7 يوليوز 2018

15

الندوات
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اشتمل برنامج الندوة عىل ما ييل: 

الجلســة االفتتاحيــة : ترأســتها العضــوة رحمــة   

بورقيــة، ألقــى فيهــا أمــني الــرس الدائــم الســيد عبــد 

ــور  ــا بالحض ــب فيه ــة رح ــري كلم ــل لحجم الجلي

ــاق  ــوع، وآف ــامم باملوض ــي االهت ــا دواع ــرز فيه وأب

الســيد مصطفــى  ألقــى  ثــم  عمــل األكادمييــة، 

ــة  ــس الحكوم ــدى رئي ــدب ل ــر املنت ــي الوزي الخلف

املكلــف بالعالقــات مــع الربملــان واملجتمــع املــدين 

الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، كلمــة عــرب فيهــا 

ــب  ــة مســتعرضاً أهــم الجوان عــن شــكره لألكادميي

اإليجابيــة يف دســتور 2011

: تضمنت ثالث جلسات علمية  العلمية  الجلسات   

املغربية  الدساتري  بني  مقارنة  الباحثون  فيها  تناول 

باملغرب،  الدستوري  التطور  ورهانات  ومسارات 

املغربية  الدساتري  يف  والثقافة  الوطنية  والهوية 

والحقوق  والدميقراطية،  الدستورية  وامللكية 

والحريات والعدالة يف الدساتري املغربية. 

من  و4  املغرب  من   13 مشاركا،   18 الندوة  يف  شارك 

فرنسا ومشارك من جنوب افريقيا. 

وقد اتسمت البحوث املقدمة بغنى اآلراء وعمق الرؤى، 

كامللكية  الندوة  محاور  مختلف  مقارباتها  وشملت 

والالمركزية  والجهوية  املغربية  والهوية  الدستورية 

والدميقراطية. 

ندوة "التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية 
والتجليات الراهنة والرهانات املستقبلية" 

مقر األكادميية : 10-11 يوليوز 2018

16
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الندوات
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لصاحب  السامية  الرعاية  تحت  الندوة  هذه  عقدت 

الحق  لدولة  تعزيزاً  السادس  محمد  امللك  الجاللة 

املغربية  اململكة  أكادميية  بني  بالتعاون  والقانون 

للرقابة  آليات  إرساء  بهدف  الدستورية  واملحكمة 

البعدية عىل دستورية القوانني، باالستفادة من التجارب 

والخربات الدولية واشتملت الندوة عىل ما ييل :

كلــامت  فيهــا  ألقيــت   : االفتتاحيــة  الجلســة   

الجهــات املنظمــة مرحبــة باملشــاركني ومســتعرضة 

تحقيقهــا. املتوخــى  األهــداف 

الجلسات العلمية : اشتمل الربنامج عىل ست جلسات   

علمية تناولت بالدراسة، اإلحالة والقواعد املرجعية، 

وآليات الدعم ورقمنة املساطر، واملسارات املسطرية 

واملتطلبات  الدستورية،  العدالة  إىل  أفضل  لولوج 

القضائية،  النجاعة  مجال  يف  والدولية  الوطنية 

ومساهمة  القانوين،  واألمن  املتخذة  القرارات  وآثار 

املنازعات االنتخابية يف حامية الحقوق السياسية. 

الجلسة الختامية : قدم فيها التقرير الرتكيبي حول   

الندوة وكلامت االختتام للجهات املتعاونة.

ندوة "الولوج إلى العدالة الدستورية : الرهانات الجديدة 
للمراقبة الدستورية الالحقة" 

قرص املؤمترات مبراكش : 27-28 شتنرب 2018

17
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هدفــت النــدوة إىل توفــري وثائــق مرجعيــة حــول 

املقاومــات وتقديــم املقاربــات التحليليــة لهــا، وترســيخ 

ــباب. ــدى الش ــرري ل ــي والتح ــامء الوطن االنت

الــرس  أمــني  الســيد  ألقــى  االفتتاحيــة  الجلســة  يف 

الدائــم ألكادمييــة اململكــة املغربيــة كلمــة رحــب فيهــا 

بالحضــور وأثنــى عــىل التعــاون مــع املندوبيــة الســامية 

ــر، وتحــدث  لقدمــاء املقاومــني وأعضــاء جيــش التحري

ــة. ــة للمقاوم ــرة التاريخي عــن قيمــة حفــظ الذاك

بعــد ذلــك ألقــى الســيد مصطفــى الكتــريي املنــدوب 

ــر  ــش التحري ــاء جي ــني وأعض ــاء املقاوم ــامي لقدم الس

كلمــة شــكر فيهــا التعــاون مــع األكادمييــة، واســتعرض 

ــة. ــخ املقاومــة الوطني ــات الدارســة لتاري املقارب

هــذا وقــد اشــتمل برنامــج النــدوة عــىل دراســات 

ــة  ــة للمقاوم ــداث البطولي ــا األح ــرزوا فيه ــرباء، أب لخ

وجيــش التحريــر، التــي خلــدت رموزهــا وجعلتهــا 

ــه. ــذى ب ــاال يحت مث

ندوة "واقع املقاومات وحركة التحرير املغربية 
بين الذاكرة والتاريخ" 

الدار البيضاء : 17 نونرب 2018

18
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مستقبل  عىل  الضوء  تسليط  إىل  الندوة  هذه  هدفت 

واآلليات  بينها،  العالقات  تطوير  وكيفية  الجنوب  دول 

تحول  التي  االقتصادية  املشاكل  عىل  للتغلب  الفعالة 

دون تحقيق نتائج مهمة عىل مستوى املردودية، حتى 

املتقدمة،  الدول  بركب  اللحاق  الدول  هذه  تتمكن 

وتناول االجتامع اإلجابة عن التساؤالت التالية :

الجنوب،  بالتنمية بدول  املتعلقة  التطورات  ما هي   

ويف أية مسارات أيديولوجية وثقافية ميكن حرصها ؟

ماهي التصورات املستقبلية للتنمية بني الدول ؟  

ما هو جوهر التداخالت بني التنمية والتصورات املستقبلية   

التي ميكن بلورتها يف سياسة وعطاءات حقيقية؟

الثقافات  بني  الحوار  فضاءات  خلق  فرص  ماهي   

والحضارات، وكذلك تنظيم النزاعات التي تنحو منحى 

الجغرافيا السياسية للتنمية مستقبال؟

ما هو جوهر التداخالت بني التنمية والتصورات املستقبلية 

التي ميكن بلورتها يف سياسة وعطاءات حقيقية؟

الثقافات  بني  الحوار  فضاءات  خلق  فرص  ماهي   

والحضارات، وكذلك تنظيم النزاعات التي تنحو منحى 

الجغرافيا السياسية للتنمية مستقبال؟

ندوة "الجغرافية السياسية للتنمية : مسار 
ومفهوم التنمية في الجنوب الشامل" 

مقر األكادميية : 22-23 نونرب 2018

19
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املغربية  اململكة  أكادميية  بني  بالتعاون  الندوة  عقدت 

وسفارة اإلمارات بالرباط، احتفاء بالذكرى املئوية مليالد 

الشيخ زايد، وعام الشيخ زايد.

افتتحت أعامل هذه الندوة بكلمة ترحيب ألمني الرس 

الدائم، ثم ألقى صاحب السمو املليك األمري موالي رشيد 

رسالة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله، 

بعدها ألقى سفري دولة االمارات رسالة صاحب السمو 

حول  توثيقي  فيلم  عرض  تم  وبعدها  خليفة،  الشيخ 

العالقات اإلماراتية املغربية.

هذا وقد اشتمل برنامج الندوة عىل الفعاليات التالية :

إدريس  السيد  ترأسها  األوىل،  جلسات:  ثالث  عقدت 

العلوي العبدالوي: تناولت التعريف بشخصية ومناقب 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. أما الثانية، 

بداية  تناولت  الضحاك،  إدريس  السيد  برئاسة  فكانت 

ومتحورت  ومسارها.  اإلماراتية  املغربية  العالقات  نشأة 

الجلسة العلمية الثالثة برئاسة السيد عباس الجراري حول 

املساهامت اإلمنائية واألعامل اإلنسانية الخريية للمغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يف اململكة املغربية. 

السيد عباس  الجلسة  الجلسات بكلمة لرئيس  وختمت 

الجراري حول األدوار الخريية واإلنسانية للشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.

ندوة "الشيخ زايد ودوره في بناء العالقات 
اإلماراتية املغربية" 

مقر األكادميية : 27 نونرب 2018
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ذاكرة  تختزنه  مبا  املغربية  اململكة  أكادميية  من  وعيا 

وثقايف  معامري  تراث  من  التاريخية  سجلامسة  مدينة 

واقتصادي، عقدت هذه الندوة.

واشتمل برنامجها عىل محارضة وجلستني علميتني: 

العلوي  ادريس  العضو  ترأسها   : االفتتاحية  الجلسة   

كلمة  الدائم  الرس  أمني  خاللها  قدم  العبدالوي، 

الحضارية  املدينة  أهمية  فيها  أبرز  ترحيبية، 

والتنموية، تلتها كلمة وزير الثقافة واالتصال محمد 

األعرج، شكر فيها األكادميية واستعرض جهود الوزارة 

لحامية الرتاث املادي والفكري، وتلتها محارضة السيد 

 François Xavier Fauvelle "فرانسوا غزافيي   فوفيل" 

التي  لسجلامسة  الحضارية  األهمية  فيها  استعرض 

كانت جرساً للتواصل بني القارات، وما يعرتضها من 

مشكالت أركيولوجية.

الباحثون جوانب  فيها  تناول   : العلميتان  الجلستان   

مختلفة للمدينة، أماكنها، أرشيفها، تنميتها، تجارتها، 

عمرانها.

"ندوة سجلماسة، بوابة إفريقيا : تراث مشترك 
وموقع تاريخي مهدد" 

مقر األكادميية : 5-6 دجنرب 2018
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ترأس الجلسة االفتتاحية نيابة عن أمني الرس الدائم لألكادميية العضو إدريس العلوي العبدالوي الذي 

رحب بالجميع وأشاد بالتعاون مع منظمة األلكسو، بعدها تناول الكلمة ممثل منظمة األلكسو، الدكتور 

أبو القاسم البدري الذي شكر األكادميية واملشاركني يف هذا املنتدى.

العربية،  الدول  الكلمة للجهات املشاركة وهي جامعة  الجهتني املنظمتني، أعطيت  إىل جانب كلامت 

ومنظمة األلكسو، واتحاد مجالس البحث العلمي، ومدينة افريقيا للتكنولوجيا، واملنظمة العربية للتنمية 

الصناعية والتغذية، ووزارة الرتبية الوطنية املغربية. 

"الدورة السادسة للمنتدى العربي للبحث العلمي 
والتنمية املستدامة"

مقر األكادميية : 17-19 دجنرب 2018
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واشتمل برنامج املنتدى عىل ست جلسات علمية، تناولت عروضها قضايا الحرف العريب والتكنولوجيا 

العلمية،  والروابط  الرقمي  والتحول  العربية واالبتكار  الجامعات  املتجددة، وتصنيف  والطاقة  الرقمية 

ويف نهاية الجلسة السادسة عقدت الجلسة الختامية التي اختتمت بتوزيع شهادات املشاركة وكلامت 

األكادميية ومنظمة األلكسو الشاكرة واملشيدة بالتنظيم املحكم لألكادميية.
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عقــدت النــدوة لتقديــم مقاربــات متجــددة حــول 

ــم العضــو  ــوده القدميــة املتأخــرة، وتكري اإلســالم يف عه

ــزال.  ــر غ ــد األخ أحم

ــة،  ــات علمي ــع جلس ــىل أرب ــدوة ع ــج الن ــتمل برنام اش

ــتاذ  ــة األس ــاين والثاني ــد الكت ــتاذ محم ــرأس األوىل األس ت

محمــد نــور الديــن أفايــة والثالثــة األســتاذ أحمــد 

ــب. ــد كنبي ــتاذ محم ــة األس ــادي والرابع العب

ــن  ــرآن م ــراءة الق ــا : ق ــات قضاي ــذه الجلس ــت ه تناول

وجهــة نظــر تاريخيــة والشــهادات التاريخيــة حــول 

ــي  ــياق التاريخ ــالم، والس ــل اإلس ــة قب ــرة العربي الجزي

ألصحــاب الفيــل واملالحــة يف املوانــئ املغربيــة وموضوع 

ــس.  ــور بلقي ــل وقص ــالم األوائ اس

هــذا وقــد تخللــت الجلســات العلمية مناقشــات شــارك 

فيهــا خــرباء وأســاتذة جامعيــون، وختمــت النــدوة 

ــذه  ــة يف ه ــالت املقدم ــت املداخ ــة أغن ــة عام مبناقش

ــدوة. الن

ندوة "اإلسالم في العصر القديم املتأخر"
مقر األكادميية : 17-18 يناير 2019
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احتفــاء بوجــدة عاصمــًة للثقافــة العربيــة خــالل عــام 

ــة  ــة والثقاف ــة للرتبي ــة العربي ــل املنظم ــن قب 2018 م

والعلــوم – أليكســو، عقــدت أكادمييــة اململكــة املغربية 

نــدوة مبدينــة وجــدة مبركــز الدراســات والبحــوث 

"تجليــات  عنــوان  تحــت  واالجتامعيــة،  اإلنســانية 

الغرييّــة يف الثقافــة العربيّــة"، بالتعــاون مــع وزارة 

ــال. ــة واالتص الثقاف

اشتمل برنامج الندوة عىل ما ييل :

الكلمة السيد  البداية تناول  : يف  الجلسة االفتتاحية   

املحيل  العلمي  املجلس  رئيس  بنحمزة،  مصطفى 

والثقايف  العلمي  األكادميية  بدور  فيها  أشاد  بوجدة، 

تنظيم  لها  وشكر  والدويل،  الوطني  املستويني  عىل 

كلمته  يف  ُمنوهاً  وجدة،  مبدينة  األول  النشاط  هذا 

وباملكانة  العلمية،  الكتاين  محمد  األستاذ  مبكانة 

القانونية لألستاذ إدريس الضّحاك. بعدها ألقى أمني 

الكتاين كلمة، نقل فيها  السيد محمد  الرس املساعد 

تحيات أمني الرس الدائم السيد عبد الجليل لحجمري 

للجميع وُشكره للمركز عىل استضافته، وتحّدث عن 

األهمية التي أولتها األكادميية لهذا املوضوع. بعد ذلك 

ألقيت كلمة وزير الثقافة واالتصال، ألقاها السيد مراد 

الريفى املنسق العام لوجدة عاصمة الثقافة العربية، 

شكر فيها التعاون بني األكادميية والوزارة.

ندوة "تجليات الغيرية في الثقافة العربية"
وجدة : 21 فرباير 2019 

24

الندوات



49

الجلسة العلمية األوىل : ترأسها السيد محمد نور الدين 

أفاية، عرض فيها السيد سمري بودينار موضوع "الهوية 

القيم  مدخل  من  مقاربة  العربية:  الثقافة  يف  والغريية 

"تجليات  امغاميس  قاسم  قيس  والسيد  املؤسسة"؛ 

الغريية يف السينام... السينام االسكندنافية مثاال" والسيد 

محمد الداهي "اآلخر ناظراً ومنظوراً إليه".

قاسم  قيس  السيد  ترأسها   : الثانية  العلمية  الجلسة 

أفاية  الدين  نور  محمد  السيد  فيها  عرض  امغاميس، 

؛ والسيد محمد بن  بالغرييّة"  العريب  الوعي  "مفارقات 

االنفتاح  ورهان  املعارصة  العربية  "اإلبداعية  حمودة 

الدين  السيد رشف  الغريب" و  املؤانسة مع  عىل خربة 

ماجدولني "استقطاب الغريينيكا : التمثيل الرواىئ العريب 

للوحة بابلو بيكاسو".

ويف ختام الندوة، تم توزيع هدايا رمزية عبارة عن دروع 

وزارة الثقافة واالتصال عىل الجهات املنظمة واملشاركني 

يف هذه الندوة.

من  مكثفة  إعالمية  بتغطية  الندوة  حظيت  وقد  هذا 

ووكالة  املغربية،  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الرشكة  قبل 

املغرب العريب لألنباء، وهسربيس، وجريدة الرشق، وهنا 

وجدة، ومغرس.
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األكادميية  عقدت  الخطيبي،  الكبري  عبد  تراث  يف  بحثاً 

هذه الندوة التي اشتمل برنامجها عىل ما ييل :

ــب،  ــا الســيدة آســية بلحبي ــدوة: قدمته ــم الن تقدي  

ــايل. ــم الع ــتاذة التعلي أس

عقــد أربــع جلســات علميــة تــرأس كل منهــا الســيد   

ــة،  ــن ســالمة الثاني روين دو ســيكايت األوىل، رجــاء ب

نــاو ســوادا الثالثــة، ومارتــني ماثيو-جــوب الرابعــة.

تناولت هذه الجلسات القضايا واملحاور التالية :

اللغات والتخييل والنقد األديب ؛  

األخالقيات والتبادل ؛  

التاريخ والحداثة ؛  

الصورة واألثر والنقش.  

ندوة "عبد الكبير الخطيبي، أي إرث ترك لنا؟"
مقر األكادميية : 20-22 مارس 2019 
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الدولية  الشعبة  لتأسيس  الثالثني  بالذكرى  احتفاء 

للباكالوريا، نظمت أكادميية اململكة املغربية برشاكة مع 

سفارة فرنسا بالرباط هذا اليوم الدرايس، الذي اشتمل 

عىل الفعاليات التالية :

الجلسة االفتتاحية : استهلها السيد أمني الرس الدائم عبد 

الجليل لحجمري بكلمة ترحيب وإشادة بهذا التعاون، 

تلتها كلمة السيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني 

الجمهورية  وكلمة سفري  أمزازي  العايل سعيد  والتعليم 

صويف  السيدة  قدمت  ذلك  بعد  باملغرب.  الفرنسية 

عنوان  تحت  عرضاً  العربية،  للغة  عامة  مفتشة  تاردي 

"اللغة العربية، لغة ليست ككل اللغات؟"

ثقايف،  ؛ األول تعليمي  وبعد ذلك، تم تقديم محورين 

قدم فيه األساتذة واملفتشون عروضا تتعلق ببيداغوجية 

الثقايف  بالبعد  وعالقتهام  والفرنسية  العربية  تدريس 

قدم  غنايئ،  مرسحي  فني  الثاين  واملحور  وباملحفزات، 

فيه تالميذ وتلميذات من املستوى االبتدايئ إىل املستوى 

الثانوي، عروضاً مرسحية وكورال.

ويف األخري، تم عرض لوحة كبرية تم رسمها بدقة وتحتوي 

واملسؤولني  العرب  الفنانني  بعض  إنجازات  أهم  عىل 

بهذا  قام  احرتافية،  بطريقة  صورهم  وكذا  السياسيني، 

إىل  املتوسطة  الحضانة  من  وتلميذات  تالميذ  العمل 

القسم الثالث اإلعدادي يف مدرسة هري دي بلزاك.

يوم دراسي " اللغة العربية والفرنسية : طموح ُمشترك " 
مقر األكادميية : 18 أبريل 2019 
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53

يف إطــار انفتــاح األكادمييــة عــىل املقاربــات والــرؤى املختلفــة املعالجــة لقضايــا ومشــكالت العــرص، 

دعــت مجموعــة مــن املفكريــن والفالســفة والعلــامء إىل تقديــم دراســات وآراء حــول االنشــغاالت 

ــية  ــة املدرس ــة والرتبي ــرة الديني ــترشاق والظاه ــتقبليات واالس ــة واملس ــال الحداث ــارصة يف مج املع

والحداثــة بأمريــكا الالتينيــة والصــني واإلســالم يف افريقيــا والدســتور املغــريب، هــذا وقــد التقــت هــذه 

ــة : املحــارضات يف التوجهــات التالي

1   محارضات متهيدية لدورات أكادميية اململكة املغربية. 
2   محارضات "األكادميية الفرنسية" و "كوليج دو فرانس".

3   محارضات حول "كنوز اإلسالم يف إفريقيا".
4   محارضات مختلفة.

املحاضرات
4
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ألقاهــا األســتاذ محمــد نــور الديــن أفايــة، أســتاذ الفلســفة بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية -جامعــة 

محمد الخامس، الرباط.  

حرها أمني الرس املساعد وأعضاء األكادميية وسفراء ورؤساء الجامعات وباحثون.  

ــم  ــة، مصححــا بعــض املفاهي ــة للحداث ــة والنظري ــب الفكري ــا املحــارض عــن الجوان تحــدث فيه  

ــة. ــول الحداث ــة ح ــات املختلف ــن وباملرجعي ــآراء املفكري ــهدا ب ومستش

االعتراف بالحداثة 
مقر األكادميية : 4 ماي 2016 
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ألقاهــا األســتاذ عبــد املجيــد الــرشيف، رئيــس مؤسســة 

"بيــت الحكمــة" بتونــس.

وأســاتذة  ســفراء،  األكادمييــة،  أعضــاء  حرهــا   

وباحثــون. جامعيــون 

ــرة  ــة والظاه ــة الغربي ــن "الحداث ــا ع ــدث فيه تح  

الحداثــة،  بقيــم  األخــذ  إىل  داعيــا  الدينيــة" 

مســتعرضا قضيــة إمامــة املــرأة ومســاواتها يف اإلرث 

والــزكاة.

الظاهرة الدينية واملجتمع الحديث 
مقر األكادميية : 6 ماي 2016 

28
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بجامعة  أستاذ  أنطونيو،  فارينا  دياس  األستاذ  ألقاها 

لشبونة تحدث فيها عن حداثة الدولة السعدية يف عهد 

أحمد املنصور الذهبي املتجلية يف : 

االنتصار يف معركة وادي املخازن "امللوك الثالثة".  

االنفتاح عىل دول املرشق وإفريقيا.  

االزدهار العمراين والفني.  

تحديث الجيش املغريب.  

ــرب  ــة أكســبت املغ ــائل حديث إحــداث نظــم ووس  

ــدول. ــني ال ــه ب ــه واحرتام هيبت

الحداثة واالستقالل الوطني في املغرب في عهد 
السلطان أحمد املنصور الذهبي 

مقر األكادميية : 18 ماي 2016 
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الحداثة وما بعد الحداثة : تأمالت نقدية 
مقر األكادميية : 1 يونيو 2016 

30

ألقاها األستاذ عبد اإلله بلقزيز، أستاذ بجامعة الحسن الثاين، بالدار البيضاء.

الجامعة  وأساتذة  العامة  املؤسسات  ورؤساء  وأعضاؤها  لألكادميية  الدائم  الرس  أمني  حرها   

والباحثون.

تحدث فيها عن:

مفهوم الحداثة ونشأتها الغربية.  

الثورة  والصناعية،  الزراعية  الثورة  الديني،  اإلصالح  حركة  محطات  يف  البارز  التاريخي  تطورها   

العلمية، الدميقراطية والعلامنية، الحركة الفنية، مؤكدا عدم فهم الحداثة مبعزل عن هذه املحطات.

تأكيد فكرة كونية الحداثة باعتبارها حركة تاريخية.  
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ألقاهــا األســتاذ عبــد الســالم الشــدادي، أســتاذ التاريــخ بجامعــة محمــد الخامــس- الربــاط. تنــاول 

فيهــا مــا يــيل :

ظهور الحداثة تاريخيا يف مواقع غربية مختلفة.  

انتشارها ووضعها الحايل.  

الحداثة يف رصاعات مع الثقافات التقليدية.  

الحداثة من وجهة نظر التاريخ العاملي 
مقر األكادميية : 12 أكتوبر 2016 
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ألقاها األستاذ جورج قرم، خبري اقتصادي ومايل لبناين.

تأثري  وأبرز  والحداثة  األصالة  إشكالية  فيها  تناول 

واملجتمعات  تيارات  إىل  املفكرين  توزيع  يف  اإلشكالية 

العربية إىل رصاعات، وانقسام الفكر العريب نتيجة هذه 

اإلشكالية بني رأساميل، ليربايل، ماركيس، إصالحي، الخ.

حــر املحــارضة أمــني الــرس الدائــم وأعضــاء األكادميية 

مــن  كبــري  وعــدد  والباحثــون  الجامعــة  وأســاتذة 

الشــخصيات الســامية.

كيف الخروج من إشكالية األصالة والحداثة ؟ 
مقر األكادميية : 28 أكتوبر 2016 

32
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جامعي،  أستاذ  ربيع،  مبارك  األستاذ  املحارضة  ألقى 

باحث يف الدراسات النفسية.

الجليل  عبد  السيد  الدائم  الرس  أمني  حرها   

لحجمري، وأمني الرس املساعد السيد محمد الكتاين 

وعدد من الشخصيات الفكرية والسياسية واإلدارية.

أبرز يف محارضته ما ييل :

دور املرجعيات الرتبوية يف بناء مجتمع حدايث.  

من وظائف املدرسة الحداثية: تكوين العقل الفاعل،   

والذكاء املبدع.

الرتبية تكسب املجتمع  دعا إىل ثورة كوبرنيكية يف   

رأسامال برشيا مثينا.

املدرسة ورهان الحداثة 
مقر األكادميية : 23 نونرب 2016 
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من الحداثة املقلدة إلى الحداثة الراشدة : االنتقال املسدد
مقر األكادميية : 16 دجنرب 2016 

34

ألقتها األستاذة رجاء ناجي مكاوي، أستاذة بكلية الحقوق بالرباط.

حــر املحــارضة أمــني الــرس الدائــم وأمــني الــرس املســاعد وعــدد مــن أعضــاء األكادمييــة ومــن   

ــني.  ــني، والباحث ــاتذة الجامعي ــخصيات واألس الش

تحدثــت فيهــا عــن الحداثــة الفرنســية و"الســلفية" مؤكــدة أن هنــاك حداثــات، وعــن الحداثــة   

العلامنيــة، واقرتحــت التحديــث بديــال للحداثــة، مختتمــة محارضتهــا بأســئلة تدعــو إىل التفكــري 

ــا. يف معالجته
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ألقاهــا الســيد فرنانــدو كلــور دي ميلــو، عضــو ورئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع الوطنــي 

مبجلــس الشــيوخ ورئيــس جمهوريــة الربازيــل ســابقا.

تم فيها ما ييل : 

قدم شكره لألكادميية وألمني الرس الدائم عىل دعوته إللقاء هذه املحارضة.  

تحدث عن تاريخ تحرر دول أمريكا الالتينية وتطورها.  

أبرز التحديات التي واجهتها أمريكا الالتينية بانتشار العوملة.  

بلدان أمريكا الالتينية في خضم العوملة 
مقر األكادميية : 22 نونرب 2017 

35

املحاضرات



63

الفخري  الرئيس  أكريي،  أوريخا  مارسيلو  السيد  ألقاها 

وزير  والسياسية،  األخالقية  للعلوم  امللكية  لألكادميية 

خارجية إسبانيا سابقا.

الجليل  عبد  السيد  الدائم  الرس  أمني  املحارضة  حر 

لحجمري ورئيسة الجلسات السيدة رحمة بورقية وعدد 

غفري من الشخصيات املسؤولة واملثقفة واإلعالمية.

وتناولت ما ييل : 

واجتامعيا  تكنولوجيا  الحايل  العاملي  الوضع   

واقتصاديا.

ألمريكا  املواجهة  والتحديات  الواعدة  املؤهالت   

الالتينية.

العالقات بني أوروبا وأمريكا الالتينية.  

نظرة أوروبية إلى أمريكا الالتينية 
مقر األكادميية : 15 دجنرب 2017 

36
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ــام  ــر ع ــارون، مدي ألقــى املحــارضة األســتاذ أوليفــي ف

ــس. ــن بباري ــون وامله ــي للفن ــد الوطن املعه

وتناولت ما ييل :

اإلداريــة  التكويــن مبختلــف جوانبهــا  منظومــة   

والبرشيــة. والثقافيــة 

التجربة الفرنسية لتأهيل املوارد البرشية.  

ــادي  ــوي واالقتص ــوض التنم ــاس النه ــن أس التكوي  

ــد.  ــكل بل ل

التكوين كرافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
مقر األكادميية : 10 يناير 2018 
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إسهامات أمريكا الالتينية في الفكر التحرري العاملي
مقر األكادميية : 24 يناير 2018 

38

ألقاها السيد أحمد حرزين، السفري املتجول لصاحب الجاللة.

حــر املحــارضة أمــني الــرس الدائــم ومديــرة الجلســات الســيدة رحمــة بورقيــة وأعضــاء األكادمييــة 

وعــدد كبــري مــن الشــخصيات املســؤولة واملثقفــة.

قــدم الســيد املحــارض يف محارضتــه أعــامل بعــض املفكريــن األمريكيــني الالتينيــني البارزيــن حــول 

ــا، مثــل النظــام االقتصــادي العاملــي وتحدياتــه واالنتقــال الدميقراطــي والحــدايث فيهــا. قضاي
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مدير  بوليفيا،  جمهورية  يف  السابق  والثقافة  الرتبية  وزير  كاراسكو،  أنطونيو  كارلوس  السيد  ألقاها 

أمريكا الالتينية مبنظمة اليونسكو سابقا.

حر املحارضة أمني الرس الدائم الذي ألقى فيها كلمة ترحيبية وتوجيهية باملناسبة، وعدد كبري من 

أعضاء األكادميية والسفراء وممثلو املؤسسات والجمعيات الثقافية.

تناول املحارض يف محارضته ما ييل :

التطور التاريخي والسيايس ألمريكا الالتينية.  

عالقة تطورها السيايس بالدول األوروبية وأمريكا.  

قضية التكامل اإلقليمي يف أمريكا الالتينية.  

تفاقم الثقة بني أمريكا الالتينية والواليات املتحدة األمريكية.  

أمريكا الالتينية بين االندماج الجهوي والسياسة الجديدة 
للواليات املتحدة األمريكية 

مقر األكادميية : 14 مارس 2018 
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ألقتهـــا الســـيدة آن شـــينغ، عضـــوة بكوليـــج دو فرانـــس 

بباريـــس.

فيها  بكلمة رحب  الدائم  الرس  أمني  الجلسة  افتتح   

بالحضور الكرام مقدراً التعاون مع كوليج دو فرانس 

وإنجازات األكادميية يف مجال الحوار والحداثة.

تناولت فيها موضوع الحداثة واالسترشاق من خالل   

القضايا التالية:

نبذ الفلسفة الصينية لفلسفة هيغل.   

عند  خاصة  الصيني  للفكر  األورويب  الفكر  متثل   

فولتري.

 بين االستشراق والحداثة: الصين، مرآة عاكسة
أو مخالفة ألوروبا ؟ 

مقر األكادميية : 27 يونيو 2018 
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رؤى متقاطعة حول قصر الحمراء خالل القرن التاسع عشر
مقر األكادميية : 12 شتنرب 2018 

ألقاها السيد أدهم إلدم، أستاذ وعضو بكوليج دو فرانس.

الجليل  عبد  السيد  الدائم  الرس  أمني  خاللها  ألقى   

لحجمري كلمة أبرز فيها ما ييل :

ترحيبه باملحارض والجمهور؛  

الحمراء مشيدا  الباحثني يف قضية قرص  اختالف   

مبكانة العرص العلمية.

بعدها قدم املحارض محارضته التي تركزت عىل ما ييل :   

الغربية  األدبية  االهتاممات  يف  الحمراء  قرص   

مسجال إهامل العرب بهذه املعلمة.

التي  الحمراء  لقرص  املعامرية  العنارص  تجليات   

استعملت يف البناية الغربية ويف املعامر العثامين.

41
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صدمات املستقبل
مقر األكادميية : 18 شتنرب 2018 

42

ألقاها املحارض األستاذ تيريي دو مونربيال، رئيس املعهد الفرنيس للعالقات الدولية.

تم عقد هذه املحارضة بتعاون بني أكادميية اململكة املغربية واملكتب الرشيف للفوسفاط.  

ترأست الجلسة االفتتاحية مديرة الجلسات العضوة رحمة بورقية ألقى خاللها أمني الرس الدائم   

كلمة الرتحيب والتقدير باملحارض، كام حر السيد كريم العيناوي، املدير العام ملركز الدراسات 

واألبحاث للمكتب الرشيف للفوسفاط. 

تناول املحارض يف محارضته ما ييل:   

استخدام مفهوم الدميقراطية يف األيديولوجيات الليربالية واالشرتاكية.  

دور الصني االقتصادي العاملي.  

سياسة الرئيس األمرييك دونالد ترامب.   
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ألقاهـا املـؤرخ الفرنـيس هـري لورانـس، أسـتاذ ورئيـس تاريـخ العـامل العـريب املعـارص يف كوليـج دو 

فرانـس بباريـس.

تـرأس جلسـة هـذه املحـارضة أمـني الـرس الدائـم الـذي اسـتهلها بكلمـة ترحيـب بالحضـور الكـرام 

وتقديـم املحارض السـيد هري لورانس، مسـتعرضا جهـوده العلمية الخاصة بالرشق األوسـط والقضية 

الفلسـطينية وتاريـخ الحضـارة العربية.

ويف محارضتـه أبـرز املحـارض التأويـالت املتداولـة لـدى اإلغريـق واملفكريـن املعارصيـن حـول مفهوم 

الرببر، مسـتخلصا الصفة املجمع عليها وهي املتوحشـون الذين اتخذوا يف مختلف األعرص والحضارات 

واملجتمعـات وسـيلة العنـف والزراعـة منطـا لحياتهم. كام أبرز مـن جهة أخرى املسـاهامت الحضارية 

الصينيـة والعربيـة واألوروبية مشـيداً بأثر الحضارة العربية يف اإلنسـانية.

البرابرة والحضارة : مسار تاريخي 
مقر األكادميية : 17-18 أكتوبر 2018 
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ألقاها األستاذ رومان لواميري، اختصايص أنرثوبولوجيا من 

جامعة غوتنكن بأملانيا.

بورقية،  رحمة  السيدة  املحارضة  هذه  جلسة  ترأست 

السيد  خاللها  ألقى  التي  باألكادميية  الجلسات  مديرة 

واألستاذ  بالحضور  فيها  رحب  كلمة  الدائم  الرس  أمني 

املحارض رومان لواميري.

ويف محارضته أشار إىل النقط التالية :

عدة  أفرز  افريقيا،  يف  اإلسالمية  التجارب  تنوع   

مفاهيم إسالمية افريقية.

تطرق لعدة اصناف من التقاليد اإلقليمية املختلفة   

لإلسالم يف افريقيا، تبلورت معها هويات متميزة.

هل هناك إسالم افريقي ؟ 
مقر األكادميية : 24-25 يناير 2019 
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ألقاهــا الســيد أنطــوان كومبانيــون، أســتاذ بكوليــج دي 

فرانــس بباريــس .

ترأس جلسة هذه املحارضة السيد أمني الرس الدائم   

عبد الجليل لحجمري، ألقى خاللها كلمة رحب فيها 

بالحضور واألستاذ املحارض، وأشار فيها إىل موضوع 

املحارضة املتعلق بالحداثة ومكانة اآلداب واإلبداع 

األديب بشكل عام، وما رافق ذلك من الثورات الرقمية 

والتطورات التكنولوجية، مشيدا باألستاذ كومبانيون 

باعتباره أحد أعمدة النقد بفرنسا.

أنطوان كومبانيون  املحارض  األستاذ  ألقى  ذلك  بعد   

محارضته، حيث استند فيها اىل النقط التالية:

االبتكار ليس مقترصا عىل االخرتاعات املادية فحسب، 

بودلري  كالشاعر  مؤلفني  عرف  األدب  حتى  بل 

Baudelaire الذي وضع براءة اخرتاع للشعر املنثور، 

اخرتع  الذي   ،Mallarmé ماالرمي  الشاعر  كذلك 

الفرنيس  للروايئ  فكان  الرواية  يف  أما  الحر،  الشعر 

املونولوج  ابتكار  يف  السبق   ،Edouard Dujardin

 flot de conscience عليه  يصطلح  ما  او  الداخيل 

االيرلندي  األديب  وبعده  روايته،  يف  للشخصيات 

فريجينيا  اإلنجليزية  والروائية  جويس  جيمس 

الكتب  تطور  عن  تحدث  آخر  سياق  ويف  وولف... 

ورقية  من  معظمها  تحول  حيث  الرقمنة،  عرص  يف 

الحصول عىل  السهل  من  أصبح  كام  إلكرتونية،  إىل 

ناهيك عن قراءتها بوضوح عىل  الكتب اإللكرتونية 

الحواسيب واللوحات والهواتف النقالة.

األدب، محفز قوى لالبتكار 
مقر األكادميية : 30-31 يناير 2019
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الفصل والَعلمانية
مقر األكادميية : 14 فرباير 2019
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ألقاها األستاذ جان لوك ماريون، أستاذ الفلسفة بجامعة 

السوربون وعضو األكادميية الفرنسية. 

ترأس جلسة هذه املحارضة السيد أمني الرس املساعد   

ألقى خاللها كلمة  الكتاين،  السيد محمد  لألكادميية 

الجليل  عبد  الدائم  الرس  أمني  بالسيد  فيها  رحب 

لحجمري وبالحضور واألستاذ املحارض، ثم استعرض 

نبذة قصرية عن مسار األستاذ معترباً إيّاه أحد أعالم 

لكتاباته  نظرا  والعامل  فرنسا  يف  املعارصة  الفلسفة 

تعقدها  التي  املحارضات  بسلسلة  نوه  القيّمة، كام 

األكادميية  مع  برشاكة  املغربية  اململكة  أكادميية 

املحارض  األستاذ  ألقى  الكلمة  هذه  بعد  الفرنسية، 

محارضته التي استندت إىل النقط التالية :

كان اندالع الثورة الفرنسية سنة 1789، الرشارة   

األوىل التي مهدت ملصطلح الَعلامنية، حيث كان 

املجتمع الفرنيس مجتمعا كاثوليكيا محضا، إالّ أن 

يطالب  جعلته  الثورة،  أحدثتها  التي  التداعيات 

بفصل الدين عن السياسة.

كان القانون املصوت عليه سنة 1905، بفرنسا هو   

مبثابة االنطالق الحقيقي لفصل الدين عن الدولة، 

والذي مازال حيز التطبيق إىل اليوم. وأشار املحارض 

إىل نقطتني مهمتني عن اإلسالم بفرنسا األوىل: أنه 

منذ سنة 1830 يوجد بفرنسا مواطنون مسلمون 

الجمهورية  ملبادئ  واإلخالص  الوفاء  ويولون 

الكاثوليك  مع  بسالم  ويتعايشون  الفرنسية، 

الفرنسيني، النقطة الثانية، عبارة عن مشكل وليد 

السنني األخرية أال وهو مشكل التطرف واألصولية 

الذي برز أخريا نتيجة الدعاية يف الخارج.

استخدام مصطلح الفصل بني السياسة والدين يف   

القانون الفرنيس بديال ملصطلح العلامنية.
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ألقاهــا الســيد جوليــان لــوازو، أســتاذ التاريــخ اإلســالمي خــالل العصــور الوســطى - بجامعــة إيكــس 

مرســيليا. اشــتمل برنامــج املحــارضة عــىل مايــيل :

تــرأس جلســة هــذه املحــارضة الســيد عضــو األكادمييــة إدريــس العلــوي العبــدالوي، الــذي ألقــى 

خاللهــا كلمــة رحــب فيهــا بالســيد أمــني الــرس الدائــم عبــد الجليــل لحجمــري وبالحضــور واألســتاذ 

املحــارض. ثــم ألقــى املحــارض محارضتــه التــي تركــزت عــىل النقــط التاليــة :

انتشار اإلسالم القديم يف افريقيا.  

أرجع أسبابه للفتوحات اإلسالمية، وظهور مدن إسالمية كربى.  

دور املرابطني واملوحدين يف نرش اإلسالم.  

انتشار اإلسالم في افريقيا خالل العصور الوسطى 
مقر األكادميية : 5 مارس 2019
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إضاءات على الدستور واالستثناء املغربي : دراسة مقارنة 
مقر األكادميية : 7 مارس 2019
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ألقاها السيد عبد الحق عزوزي، مفكر وأستاذ التعليم العايل 

بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس.

السيد  األكادميية  عضو  املحارضة  هذه  جلسة  ترأس 

عباس الجراري، الذي ألقى من خاللها كلمة، نقل فيها 

كام  الحضور،  عن  واعتذاره  الدائم  الرس  أمني  تحيات 

شكر مساعديه والطلبة الدكاترة واألستاذ املحارض، الذي 

تناول يف محارضته القضايا التالية :

تطبيق املغرب للميثاق التعاقدي السيايس.  

اعتامد الدستور املغريب عىل ركائز عديدة منها :   

صيغة الطابع اإلسالمي للدولة.  

متطلبات الحكامة الجيدة.  

املساواة بني الرجل واملرأة.  

التعددية الحزبية.  

لط. الفصل بني السُّ  

النهوض بحقوق املتقاضني...  
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ــث يف  ــل، باح ــي فوفي ــوا غزافي ــتاذ فرانس ــا األس ألقاه

علــم اآلثــار إلفريقيــا القدميــة، مديــر البحــث يف املركــز 

الوطنــي للبحــث العلمــي.

حــر الجلســة االفتتاحيــة الســيد أمــني الــرس الدائــم، 

وترأســها الســيد عضــو األكادمييــة إدريــس العلــوي 

ــه بالحضــور الكــرام  ــذي رّحــب يف كلمت ــدالوي، ال العب

واملحــارض، تلتهــا محــارضة األســتاذ فوفيــل، التــي 

ــة : ــط التالي ــىل النق ــزت ع ارتك

إبــرازه ملحــاور وطــرق القوافــل التجاريــة العربيــة   

ــامل إىل  ــن الش ــق م ــت تنطل ــي كان ــة، الت الرببري

الجنــوب.

ــرن  ــة الق ــيّة يف منطق ــكيالت السيّاس ــه للتش تجليت  

مــايل  كإمرباطوريــة  ولإلمرباطوريــات  اإلفريقــي 

التجــارة  بهــام  ازدهرتــا  اللّتــني  غانــا،  ومملكــة 

اإلســالم. وانتشــار 

للمواقــع  وصــور  خرائــط  إىل  املحــارض  اســتناد   

ــت،  ــة بتافيالل ــا، سجلامس ــوب افريقي ــة بجن األثري

التجــارة واإلســالم. انتشــار  اثيوبيــا... لــرشح 

اإلسالم والتجارة وممالك السماسرة في افريقيا خالل 
العصور الوسطى
مقر األكادميية : 13 مارس 2019
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تأسيس التساؤل ومساءلة التأسيس في الفكر العربي 
مقر األكادميية : 20 مارس 2019

50

ألقاها الشاعر عيل أحمد سعيد، املشهور بأدونيس، ناقد ومفكر.

ــرب،  ــدايث يف املغ ــر الح ــوه الفك ــن وج ــه م ــي، كوج ــري الخطيب ــد الكب ــل عب ــر الراح ــاء باملفك احتف

ــس. ــاعر أدوني ــا الش ــة قّدمه ــارضة افتتاحي ــة مح ــدت األكادميي عق

تــرأس الجلســة االفتتاحيــة الســيد عضــو األكادمييــة إدريــس العلــوي العبــدالوي، حيــث ألقــى كلمــة 

رحــب فيهــا بالحضــور الكــرام والشــاعر أدونيــس والســيد أمــني الــرس الدائــم، الــذي بــدوره ألقــى 

كلمــة، تلتهــا املحــارضة، التــي اتســمت بالســامت التاليــة :

رســالة بلغــة شــاعرة، بعثهــا إىل صديقــه الراحــل عبــد الكبــري الخطيبــي، تنــاول فيهــا ُهمــوم األمــة   

العربيــة واإلســالمية.

حديثه عن ثقافة السلطة املُستبدة.  

تحدثه عن الُهوية مبرجعيات ومقاصد انفتاحها.  
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ُمكافحة الفقر في الصين، تجربة إقليم غيزهو 
مقر األكادميية : 25 مارس 2019

51

ألقاهــا الســيد ســون زيغانــغ، عضــو اللجنــة املركزيــة 

ــب  ــيوعي والكات ــزب الش ــرش للح ــع ع ــر التاس للمؤمت

ــو. ــة غيزه ــس جه ــزب ورئي ــي للح اإلقليم

إعــداداً للــدورة السادســة واألربعــني ألكادمييــة اململكــة 

املغربيــة، حــول حداثــة آســيا أقيمــت هــذه املحــارضة. 

العلــوي  إدريــس  الســيد  العضــو  الجلســة  تــرأس 

الدائــم  الــرس  أمــني  الســيد  بحضــور  العبــدالوي، 

وشــخصيات مــن الســفارة الصينيــة يف الربــاط. تنــاول 

ــة :  ــط التالي ــه النق ــغ يف محارضت ــون زيغان ــيد س الس

حقــق إقليــم غيزهــو أعــىل معــدل منــو يف الصــني،   

ــة  ــا الدول ــي تنتهجه ــة الت ــة الناجع ــة السياس نتيج

ملحاربــة الفقــر بإنشــاء بنيــة تحتيــة وشــبكات 

للكهربــاء وتطويــر الســكن وتحســني جــودة الصحة 

ــع  ــة وتوزي ــة البطال ــم ومحارب ــب والتعلي والتطبي

ــيتم  ــق 2020 س ــن... ويف أف ــىل املعوزي ــق ع بطائ

ــا. ــني كله ــا يف الص ــر نهائي ــىل الفق ــاء ع القض

جعلــه  غيزهــو  إقليــم  حققــه  الــذي  التطــور   

ــات كـــ.  ــة للمعلومي ــرشكات العمالق ــكل ال ــة ل ِقبل

فيــه،  لالســتثامر   ،HP  ،Huawei  ،Microsoft

ناهيــك عــن كــون غيزهــو قاعــدة للبيانــات الكربى، 

وهــذا اإلقليــم عبــارة عــن منطقــة رائــدة يف مجــال 

البيانــات الرقميــة الضخمــة، تــم إحداثهــا مؤخــراً.

املحاضرات
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العدالة العاملية واألخالق االئتمانية 
مقر األكادميية : 24 أبريل 2019

52

ألقاها الدكتور طه عبد الرحمن، أستاذ ملناهج املنطق 

وفلسفة اللغة والعلوم اإلسالمية.

اهتامماً من أكادميية اململكة املغربية مبنظومة القيم يف 

النظريات الفلسفية املعارصة، دعت إىل هذه املحارضة 

الفيلسوف طه عبد الرحمن صاحب النظرية االئتامنية، 

فاشتمل برنامج املحارضة عىل ما ييل : 

ترأس الجلسة االفتتاحية أمني الرس املساعد األستاذ   

محمد الكتاين، الذي استعرض مناقب املحارض ونوه 

واللسانية  املنطقية  املجاالت  يف  الفلسفية  بآثاره 

والعلوم اإلسالمية. 

ـــة  ـــة العاملي ـــوم العدال ـــىل مفه ـــارضة ع ـــزت املح ترك  

مـــن مرجعيـــة إســـالمية، تعتـــرب مـــن أُُسِســـها 

ـــدا  ـــاموية، مؤك ـــاالت الس ـــة للرس ـــق األخالقي املواثي

ـــة  ـــة الحامي ـــذه النظري ـــاين الســـليم له املصـــدر اإلمي

لقيـــم الســـالم والعدالـــة والخـــري وهـــي املنتظـــرة 

ـــة  ـــة والطائفي ـــات املذهبي ـــه الرصاع ـــامل تتنازع يف ع

والعقديـــة والحضاريـــة.
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االنتقال من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين 
مقر األكادميية : 2 ماي 2019
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ألقاها األستاذ غابرييل دو بروي، املستشار الرشيف ملعهد 

فرنسا وعضو األكادميية الفرنسية.

التغريات  بأهمية  املغربية  اململكة  أكادميية  من  وعياً 

الجذرية التي يشهدها العامل عىل املستوى التكنولوجي 

واالجتامعي ورضورة التأقلم مع هذه املتغريات، نظمت 

هذه املحارضة التي تناولت ما يشهده العامل من تحوالت 

متسارعة وتحديات متنامية.

األكادميية  عضو  السيد  املحارضة  هذه  جلسة  ترأس 

ألقى كلمة ترحيبية،  العبدالوي، حيث  العلوي  إدريس 

تلتها كلمة السيدة العضوة رحمة بورقية، ألقتها بالنيابة 

لحجمري،  الجليل  عبد  الدائم  الرس  أمني  السيد  عن 

اعتربت من خاللها الرشاكة بني أكادميية اململكة املغربية 

واألكادميية الفرنسية حلقة وصل فكرية.

تطرقت املحارضة للتحوالت والتطورات وكذلك املخاطر 

خلفيات  من  سبقها  وما  و21   20 القرنان  عرفها  التي 

ما  وراء  كانت  صناعية  اجتامعية،  ثقافية،  تاريخية، 

الصناعية  للثورة  نتيجة  التحوالت  هذه  وتعد  يحدث، 

والرقمية وكذا العوملة معترباً إياها الرشط األسايس لرفع 

اليوم كالتصحر واألوبئة  العامل  التي يواجهها  التحديات 

الذكاء  عن  تحدث  آخر  سياق  ...ويف  واالرهاب  والفقر 

االصطناعي وعن ثورة املعلوميات.

املحاضرات
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حاميــة للــرتاث الثقــايف املغــريب غــري املــادي باعتبــاره حصنــا مــن حصــون الهويــة الحضاريــة 

املغربيــة، وتعريفــا بالــرتاث املوســيقي العاملــي، عقــدت األكادمييــة ورشــات جهويــة للتوعيــة بأهميــة 

تــراث فــن امللحــون واجتامعــات دراســية لتجليــة أبعــاده الفنيــة واالجتامعيــة. ونظمــت احتفــاالت 

ــا  ــختني إحداه ــة يف نس ــادية مرسحي ــة إنش ــون بطريق ــعراء امللح ــن ش ــا دواوي ــن خالله ــت م عرض

مبقــر األكادمييــة والثانيــة مبدينــة وجــدة، كــام أقامــت مســابقات فنيــة للعــزف عــىل البيانــو بهــدف 

ــة. ــة للموســيقى الكالســيكية العاملي اســتحضار املهــارات الفني

االحتفاليات
5
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اليوم الدراسي واالحتفالي لتراث امللحون 
مقر األكادميية : 18 ماي 2017

54

املغربية  اململكة  ألكادميية  العلمية  للرسالة  تفعيال 

الراعي  لتعليامت  تنفيذا  أنشطتها  ملنظومة  وتحديثا 

بصدور  واحتفاء  املغربية،  اململكة  ألكادميية  األمني 

الديوان العارش الذي صدر يف إطار "موسوعة امللحون" 

التي يرشف عىل لجنتها العضو األستاذ عباس الجراري.

دراسية  أياما  املغربية  اململكة  أكادميية  نظمت 

واحتفالية لرتاث امللحون تحت عنوان "امللحون ديوان 

املغاربة" بهدف التعريف بلغته وبنائه الفني وأشكاله 

ومعزوفات  إنشادية  بأداءات  وتقدميه  وموضوعاته، 

موسيقية متطورة وتشخيصات مرسحية جذابة، تلتقي 

يف عروضها أصالة الرتاث ومعارصة التطور، حيث اشتمل 

الربنامج عىل جلستني:

جلسة افتتاحية: رحب فيها أمني الرس الدائم باملشاركني 

أهمية  حول  عرضا  الجراري  عباس  األستاذ  فيها  وقدم 

امللحون.

محاور  أربعة  الجلسات  هذه  تناولت  علمية:  جلسات 

امللحون،  وأغراض  الفني،  والبناء  امللحون،  لغة   : هي 

وأشكاله وأداؤه.

االحتفاليات
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االحتفالية امللحونية الفنية :
"نزهة الخاطر بصدور الديوان العاشر" 

مقر األكادميية : 24 ماي 2017

55

ــل  ــامية لتفعيـ ــة السـ ــات امللكيـ ــادا بالتوجيهـ اسرتشـ

ـــرة  ـــل الذاك ـــذي ميث ـــون ال ـــن امللح ـــراث ف ـــث ت وتحدي

املغربيـــة املتوهجـــة لـــألدب الشـــعبي، وســـعيا مـــن 

ــة  ــة والفنيـ ــوه اإلبداعيـ ــف الوجـ ــة إىل كشـ األكادمييـ

واللغويـــة املضيئـــة للملحـــون.

ــت  ــون تح ــرية للملح ــة كب ــة احتفالي ــت األكادميي أقام

عنــوان "نزهــة الخاطــر بصــدور الديــوان العــارش" 

ــيل : ــا ي ــا م ــمل برنامجه ش

أ- أمسية احتفالية : قدمت فيها فرجة فنية، تخللها إنشاد 

وتشخيصات  متطورة  موسيقية  بإيقاعات  امللحون 

مرسحية معربة، وذلك يوم 24 ماي 2017، حرها 

أكرث من مثانني منشدا وشاعرا وموسيقيا

ب- تم خالل هذه االحتفالية تكريم شيخ امللحون السيد 

األكادميية  له  قدمت  حيث  سهوم،  أحمد  الحاج 

بذلها يف  التي  لجهوده  تقديرا  ودرعا  تقدير  شهادة 

صيانة وتطوير فن امللحون املغريب. 

االحتفاليات
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الحفل املوسيقي " أرابيسك 1 " 
مقر األكادميية : 6 دجنرب 2017

56

أكادمييـة  ترعـاه  الـذي  "أرابيسـك"  برنامـج  إطـار  يف 

العـرب  التعريـف باملؤلفـني  اململكـة املغربيـة بغـرض 

للموسـيقى الكالسـيكية العامليـة، قـدم الفنـان مـروان 

بنعبـد اللـه معزوفات عـىل البيانو، ومن هـؤالء املؤلفني 

الذيـن قدمـت روائـع أعاملهـم، الفنانـة السـورية ديـا 

سـكري، وسـلمى دادا مـن الجزائـر، والفنـان زاد ملتقى 

املتحـدة  الواليـات  مـن  فـريوز  ومحمـد  لبنـان،  مـن 

األمريكيـة، وكامـي سـانت سـيينس مـن فرنسـا.

حـر الحفـل أمـني الـرس الدائـم السـيد عبـد الجليـل 

لحجمـري، وأمـني الرس املسـاعد السـيد محمـد الكتاين، 

وأعضـاء األكادمييـة، وجمهـور غفـري مـن املدعويـن.

االحتفاليات
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اململكة  أكادميية  بني  بتعاون  الجهوية  الورشة  عقدت 

برنامج  واشتمل  واالتصال.  الثقافة  ووزارة  املغربية 

الورشة عىل ما ييل : 

الجلسة االفتتاحية: ألقيت فيها كلمتان :  

مصطفى  الدكتور  فيها  نقل   : األكادميية  كلمة   

عبد  السيد  الدائم  الرس  أمني  تحيات  الزباخ 

فيها  وعرض  للمشاركني،  لحجمري  الجليل 

منجزات األكادميية يف مجال امللحون. 

قفص  سمري  السيد  فيها  عرض   : الوزارة  كلمة   

اهتامم األكادميية باملوضوع. 

والوزارة  األكادميية  اهتامم  حول  عرض  تقديم   

بامللحون. 

لليونسكو   2003 اتفاقية  بنود  حول  عرض  تقديم   

لتسجيل  الرتشيح  ملفات  وضع  برشوط  املتعلقة 

الرتاث ضمن قامئة الرتاث العاملي. 

مقابلة مصورة مع الجمعيات وكل املهتمني بامللحون   

لتأكيد موافقتهم وشهاداتهم، حيت أخذت الشهادات 

يف موقع الورشة، ويف مكان مهرجان امللحون.

الورشة الجهوية األولى لتراث فن امللحون 
مدينة أرفود : 22 يونيو 2018

57
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الورشة الجهوية الثانية لتراث فن امللحون 
تارودانت : 14 شتنرب 2018

58

يف إطار تقديم ملف تراث فن امللحون ملنظمة اليونسكو 

املادي،  اإلنساين غري  الثقايف  الرتاث  لوضعه ضمن قامئة 

بتعاون مع وزارة الثقافة واالتصال. 

تضمن برنامج الورشة ما ييل : 

الدكتور  األكادميية  مقرر  قدمها  األكادميية  كلمة   

مصطفى الزباخ.

كلمة وزارة الثقافة ألقاها املندوب الجهوي للوزارة.  

عرض حول املعايري واإلجراءات املطلوبة لتقديم هذا   

امللف إىل اليونسكو.

بلغ  الذين  املشاركني  وموافقة  شهادات  تسجيل   

عددهم أربعني مشاركا، مثلوا مدن مراكش وآسفي 

وتارودانت. هذا وقد حر الجلسة االفتتاحية ممثل 

السيد عامل إقليم تارودانت وممثلو املدينة وخرباء 

مهتمون بامللحون.

االحتفاليات
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مشاهد " الحدث التربوي والحضاري املغربي " 
الرباط، فضاء أسوار قصبة األوداية، بركامة : 20 شتنرب 2018

59

الرباط مدينة  املغربية وضمن فعاليات  للمدن  الحضاري والعلمي والعمراين  بالدور  التعريف  قصد 

األنوار، نظمت األكادميية حفال تحت عنوان "مشاهد" وشمل عرض رشيط وثائقي بالصوت والصورة 

وبتقنيات فنية متطورة حول املعامل األثرية والشخصيات العلمية والتاريخية للمغرب قدميا وحديثا، 

امللك  لجاللة  الجديد  العهد  يف  الرباط  ملدينة  والثقافية  والدستورية  التنموية  الخربات  إلبراز  وذلك 

محمد السادس - نرصه الله-. وتم عرض حصة من طرب امللحون حول مدينة الرباط، بقصيدة ملحونية 

من إبداع الشاعر محمد الحري، وإنشاد السيدة ماجدة اليحياوي. 

حر الحفل أعضاء األكادميية وثلة من الشخصيات املسؤولة والفنانني واملفكرين.
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االحتفاليات
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الورشة الجهوية الثالثة لتراث فن امللحون بأزمور 
أزمور : 25 أكتوبر 2018

60

عقـدت هـذه الورشـة كسـابقتها للتوعيـة وتسـجيل   

شـهادات باملوافقـة عـىل تقديـم ملـف هـذا الـرتاث 

ملنظمة اليونسـكو لتسـجيله ضمن قامئة الرتاث الثقايف 

غـري املـادي العاملـي. شـارك يف هـذه الورشـة منشـدون 

وباحثـون وشـعراء للملحـون مـن مدينـة الرباط، سـال، 

القنيطـرة، الـدار البيضـاء، الجديـدة وأزمـور.

واشتمل برنامج الورشة عىل أربع فعاليات هي :

الجلسة االفتتاحية: حرها كاتب عام عاملة الجديدة   

السيد  األكادميية  القبيل، ومقرر  الكريم  عبد  السيد 

مصطفى الزباخ الذي ألقى كلمة نقل فيها تحيات 

واملسؤولني،  املشاركني  لجميع  الدائم  الرس  أمني 

امللحون،  مجال  يف  األكادميية  إنجازات  ومستعرضا 

الثقافة  وزارة  ممثل  قفص  السيد سمري  كلمة  تلتها 

واالتصال، شكر فيها تعاون األكادميية وجهود الوزارة 

لحامية الرتاث الثقايف غري املادي. 

عرضا  الوزارة  ممثل  فيها  قدم  اإلجرائية:  الجلسة   

والزمنية  والتنظيمية  األكادميية  اإلجراءات  حول 

لتقديم ملف امللحون إىل اليونسكو. 

األكادميية  شاكرين  املشاركون  تدخل   : املناقشة   

لجمع  املنتظرة  اآلفاق  عن  ومتسائلني  والوزارة 

وتطوير تراث فن امللحون. 

شهادات املشاركني : أخذت فيها شهادات املشاركني   

امللحون  أهمية  فيها  مستعرضني  والصورة  بالصوت 

واهتاممهم به، ومواقفهم عىل تسجيله ضمن قامئة 

الرتاث الثقايف غري املادي .
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املسابقة الفنية الدولية للعزف على البيانو في نسختها 
الثالثة عشرة 

مقر األكادميية : 1-8 نونرب 2018

61

االحتفاليات
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ــاون  ــيقية بالتعـ ــات املوسـ ــة الصداقـ ــت جمعيـ نظمـ

ــة  ــت الرئاسـ ــة تحـ ــة املغربيـ ــة اململكـ ــع أكادمييـ مـ

الرشفيـــة لصاحبـــة الســـمو امللـــيك األمـــرية اللـــة 

مريـــم، مســـابقة للشـــباب يف العـــزف عـــىل البيانـــو. 

فعرفـــت هـــذه املســـابقة الفنيـــة الدوليـــة مشـــاركة 

عـــدة عازفـــني ينتمـــون إىل 25 دولـــة، هـــي كالتـــايل : 

املغـــرب، أملانيـــا، بلجيـــكا، الربازيـــل، كنـــدا، الشـــييل، 

ـــا، اســـبانيا،  ـــاج، كرواتي ـــاحل الع ـــا، س ـــني، كولومبي الص

ـــان، الكويـــت،  ـــا، الياب ـــدا، إيطالي ـــا، إيرلن فرنســـا، هنغاري

ـــس،  ـــيا، تون ـــرتا، روس ـــا، إنجل ـــال، روماني ـــا، الربتغ نيجريي

ـــد تضمـــن برنامـــج املســـابقة  ـــا. هـــذا وق ـــا وليتواني تركي

ـــز  ـــع جوائ ـــت توزي ـــام عرف ـــة. ك ـــاً فني ـــطة وعروض أنش

ــة  ــزة صاحبـ ــا جائـ ــن، أهمهـ ــىل الفائزيـ ــة عـ تقديريـ

الســـمو امللـــيك األمـــرية اللـــة مريـــم.

ويف افتتــاح هــذه املســابقة ألقــى أمــني الــرس   

ــة الســيد عبــد الجليــل لحجمــري  الدائــم لألكادميي

الحــدث  بهــذا  غبطتــه  عــن  فيهــا  عــرب  كلمــة 

الفنــي الــذي ينــدرج يف إطــار االهتاممــات الفنيــة 

واالنفتــاح الحــدايث لهــا. تلتهــا كلمــة رئيســة جمعية 

الصداقــات الســيدة غــزالن حــامدي، حيــث شــكرت 

ــاط. ــذا النش ــا له ــىل دعمه ــة ع ــا األكادميي فيه

فاز  حيث  للفائزين،  الجوائز  قدمت  الختام  ويف   

مريم  اللة  األمرية  املليك  السمو  صاحبة  بجائزة 

عىل  وحصل  جيفري،  ماكسيم  الروماين  العازف 

الجوائز األخرى مشاركون من الدول التالية: الشييل، 

كوملبيا  إيرلندا،  رومانيا،  املغرب،  إيطاليا،  روسيا، 

أيضا  الشابة  املواهب  هذه  استفادت  كام  وتركيا، 

بجوائز وشهادات تقديرية، ومنح "ماسرت كالس".
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الحفل املوسيقي " أرابيسك 2"
مقر األكادميية : 27 مارس 2019

62

نظم هذا الحفل املوسيقي يف إطار برنامج "أرابيسك" للتعريف بالرتاث املوسيقي العريب للموسيقى 

الكالسيكية العاملية.

الله وترعاه أكادميية اململكة املغربية  السيد مروان بنعبد  الذي يرشف عليه  أرابيسك  تناول برنامج 

الفعاليات التالية :

من  الثانية  النسخة  هذه  يف  والفنانني  بالحضور  فيها  رحب  كلمة  الدائم  الرس  أمني  السيد  ألقى   

أرابيسك وُمنوها بهذا الربنامج الرائع.

قُدم موشح الحرملك من تأليف املوسيقار زاد ملتقى من لبنان، مرفوقاً بالعزف والتنفيذ املوسيقي   

أداه كل من الفنان مروان بنعبد الله )البيانو(، فاديا طمب الحاج )سربانو(، جهاد الشاميل )العود(، 

بيار ريغوبولوس )اإليقاع(. وعرف هذا الحفل املوسيقي حضور عدة شخصيات وازنة.

االحتفاليات
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ــة  ــة الفني ــة الثقافي ــخة االحتفالي ــم نس ــار تعمي يف إط

ــم  ــد تنظي ــة، بع ــدن املغربي ــىل امل ــون ع ــرتاث امللح ل

عنــوان  تحــت  األكادمييــة،  مقــر  األوىل يف  النســخة 

ــدت  ــارش"، عق ــوان الع ــدور الدي ــر بص ــة الخاط "نُزه

مبدينــة وجــدة النســخة الثانيــة لهــذه االحتفاليــة 

مبــرسح محمــد الســادس، تحــت عنــوان "نُزهــة الخاطر 

بصــدور الديــوان الحــادي عــرش" لشــيخ امللحــون أحمد 

ــيل : ــا ي ــىل م ــة ع ــج االحتفالي ــتمل برنام ــهوم. واش س

كلمــة ألقاهــا أمــني الــرس الدائــم الســيد عبــد   

الجليــل لحجمــري بهــذه املناســبة، تنــاول فيهــا 

ــد  ــون الفري ــرتاث امللح ــة ل ــاط التعبريي ــوع األمن تن

بجــودة فنيتــه، وتنويــع قضايــاه، الفتــاً االنتبــاه إىل 

مــا قدمتــه األكادمييــة يف املجالــني : معلمــة امللحون 

مــت عــروض  ــك، قُدِّ ــد ذل وموســوعة امللحــون. بع

اشــتملت عــىل عــرض فنــي لقصيــدة ملحونيــة 

ــدة. ــة وج ــول مدين ــت ح نُِظَم

احتفالية امللحون ديوان املغاربة في نسختها الثانية :
"ُنزهة الخاطر بصدور الديوان الحادي عشر"

وجدة، مرسح محمد السادس : 27 أبريل 2019

63

االحتفاليات
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أحاديث الخميس

يف الجلســات العاديــة مــن مســاء يــوم الخميــس كل خمســة عــرش 

يومــا يقــدم عضــو مــن أعضــاء األكادمييــة حديثــا يف موضــوع معــني 

ــاول  ــث، وتتن ــذه األحادي ــنوي له ــدول الس ــه الج ــاره، يتضمن باختي

ــة  ــة وديني ــة وأدبي ــة وتربوي ــة وثقافي ــا علمي ــع قضاي ــذه املواضي ه

ــم  ــذي يحــره أمــني الــرس الدائ وغريهــا، وبعــد إلقــاء الحديــث ال

وأمــني الــرس املســاعد وأعضــاء األكادمييــة، تعقبــه املناقشــة مــن قبــل 

الجميــع، منهــا مــا يــيل :

6
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64
اللغة العربية الفصحى، أهي لغة حية أم لغة ميتة ؟

للعضو السيد محمد شفيق - الخميس 28 ماي 2015

65
نشأة العلوم اإلسالمية وبداية عصر التدوين

للعضو السيد محمد فاروق النبهان - الخميس 11 يونيو 2015

66
اإلنسان الخليفة، ونظرية داروين

للعضو السيد الحسين وكاك - الخميس 17 شتنبر 2015

أحاديث الخميس واالجتماعات
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70
بداية الحياة ونهايتها: بين القانون واملمارسات

للعضو السيد إدريس الضحاك - الخميس 19 نونبر 2015

69
املشروع التربوي واملشروع املجتمعي

للعضوة السيدة رحمة بورقية - الخميس 29 أكتوبر 2015

67
اإلنسان الخليفة، ونظرية داروين

للعضو السيد الحسين وكاك - الخميس 17 شتنبر 2015

68
مدى حاجتنا الى التجديد واالجتهاد

للعضو السيد محمد فاروق النبهان - الخميس 22 أكتوبر 2015



2015 - 2019    إنجـــــــازات متــــــواصـلــةدليل أنشطة أكاديمية اململكة املغربية104

تخطيطا وبرمجة للمشاريع واالجتامعات واألنشطة التي تهدف األكادميية إىل تنفيذها، عقدت عدة 

اجتامعات حول الخطة اإلجرائية إلدراج تراث فن امللحون ضمن الرتاث الثقايف العاملي الالمادي، وحول 

تعزيز الحوار االفريقي من خالل جائزة الرئيس مايك سال، كام نظمت اجتامعاً مع ضباط الكلية امللكية 

للدراسات العليا العسكرية، بهدف التعريف بالنظام املؤسس لألكادميية، وتوجهات أنشطتها املختلفة. 

االجتماعات

عىل  املرشف  الجراري  عباس  األستاذ  االجتامع  ترأس 

قضايا الرتاث باألكادميية، وتناول مشاريع حول فن تراث 

امللحون، وهي :

تشكيل لجنة موسعة للملحون   1
انطولوجية فن امللحون   2

جائزة شعراء امللحون   3
الرتاث  قامئة  ضمن  املغريب  امللحون  تراث  إدراج    4

العاملي.

وتم إقرار ما ييل :

لرتاث  لجنة  تشكيل  الجراري  عباس  األستاذ  يتوىل    1
امللحون.

للملحون  أنطولوجية  وضع  عىل  األكادميية  تعمل    2
واالستفادة من املشاريع املقدمة إليها.

لبحث  واليونيسكو  الثقافة  بوزارة  االتصال  يتم    3
قامئة  املغريب ضمن  امللحون  تراث  إدراج  إجراءات 

الرتاث العاملي.

اجتماع لوضع خطة عمل جديدة لألكاديمية حول فن 
تراث امللحون 

مقر األكادميية : 6 يوليوز 2017

71

تـــم االجتـــامع حـــول إســـهام البنـــك الـــدويل يف إصـــالح منظومـــة الرتبيـــة والتعليـــم مـــن خـــالل 

ــوام 2015-2030. ــة االســـرتاتيجية لألعـ الرؤيـ

اجتماع حول إصالح منظومة التربية والتعليم
مقر األكادميية : 18 شتنرب 2017

72
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اشتمل برنامج الجائزة عىل األنشطة التالية: 

التعريف باألكادميية والجائزة، تناولت فيه الكلمة،    1
الدائم،  الرس  ألمني  ممثلة  بورقية  رحمة  السيدة 

مخترصا  عرضا  وقدمت  بالوفد،  فيها  رحبت  التي 

ديو  السيد  الكلمة  تناول  بعدها  األكادميية.  حول 

املؤسس  الرئيس   hakizimana Déo زميانا  حايك 

CI- الحوار أجل  من  واملبادرات  البحوث   ملركز 

ضيافتها،  عىل  األكادميية  فيها  شكر  الذي   ))RID

أعطيت  ثم  وآفاقها،  الجائزة  أعامل  مستعرضا 

التساؤالت  بعض  طرحوا  الذين  للحارضين  الكلمة 

حول الجائزة مقارنة بالجوائز األخرى. كام تم خالل 

الرئيس  فخامة  جائزة  عن  الحديث  العروض  هذه 

مايك سال Macky Sall وإقامة الرشاكة مع أكادميية 

اململكة املغربية.

يف ختام االجتامع تم لقاء الوفد مع أمني الرس الدائم    2
حول التعاون بني األكادميية والجائزة. 

اجتماع أعضاء لجنة جائزة الرئيس Macky Sall من أجل 
الحوار في أفريقيا 

مقر األكادميية : 7 أكتوبر 2017

73

يف إطار توسيع لجنة امللحون ومناقشة اآلفاق الجديدة تم ما ييل:

قــدم أمــني الــرس الدائــم ترحيبــه باللجنــة وعرضــا حــول اآلفــاق املنتظــرة منهــا، كــام قــدم رئيــس 

ــن  ــراث ف ــة يف ت ــا األكادميي ــي أنجزته ــزات الت ــول املنج ــا ح ــراري عرض ــاس الج ــتاذ عب ــة األس اللجن

امللحــون مــن بينهــا متابعــة إصــدار دواويــن امللحــون، واألنطولوجيــة وتقديــم ملــف تــراث امللحــون 

إلدراجــه ضمــن قامئــة الــرتاث العاملــي.

اجتماع اللجنة الجديدة ملوسوعة امللحون مقر األكاديمية 
مقر األكادميية : 28 أكتوبر 2017

74
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الجليل  عبد  السيد  الدائم  الرس  أمني  امللتقى  حر 

لحجمري، ووزير الثقافة واالتصال السيد محمد األعرج، 

والسيد عباس الجراري رئيس لجان امللحون باألكادميية.

ضم امللتقى ثالث فئات : 

لجنة املوسوعة ؛  

لجنة االنطولوجيا ؛  

الجمعيات املغربية املهتمة بامللحون.  

يف هذا امللتقى تم اإلعالن عن تكوين مكتبة ملحونية 

لرتاث فن امللحون لجمع وثائق وتسجيالت هذا الرتاث، 

وقد خصصت االكادميية جزءاً يف مكتبتها لهذا املرشوع. 

فن  تراث  لتقديم  اإلعداد  عن  رسميا  اإلعالن  تم  كام 

امللحون لليونسكو العتامده تراثا إنسانيا الماديا.

امللتقى التشاوري لتراث فن امللحون
مقر األكادميية : 9 يناير 2018

75



107

إطار برنامج التكوين املخصص لضباط الكلية امللكية للدراسات العليا العسكرية املصادق عليها من لدن صاحب 

الجاللة القائد األعىل للقوات املسلحة امللكية – حفظه الله –، قام وفد من هذه الكلية بزيارة األكادميية.

حر االجتامع أمني الرس الدائم وأعضاء األكادميية والضباط الذين بلغ عددهم 65 ضابطاً.

ألقى أمني الرس الدائم كلمة رحب فيها بالضباط، واستعرض مراحل التأسيس والعطاء ألكادميية اململكة املغربية 

يف ظل عهد املرحوم جاللة امللك الحسن الثاين، ومرحلة التطور يف عهد جاللة امللك محمد السادس حفظه الله.

اجتماع مع ضباط الكلية امللكية للدراسات العليا العسكرية
مقر األكادميية : 24 أبريل 2018

77

اجتماع تهيئي للورشات الثالث لتراث فن امللحون 
مقر وزارة الثقافة واالتصال : 7 فرباير 2018

76

تروم الورشات تحقيق النتائج التالية :

توقيع جمعيات امللحون عىل امللف املطلبي لتسجيل امللحون ضمن قامئة الرتاث العاملي الالمادي.  

التوعية بجهود األكادميية والوزارة لحامية تراث امللحون وتطويره.  

اعتامد ثالث ورشات باملدن التالية : تارودانت، أرفود، أزمور.  





اسرتشـــادا باالهتـــامم الكبـــري للراعـــي األمـــني ألكادمييـــة اململكـــة املغربيـــة بإفريقيـــا، تعزيـــزا للروابـــط 

التاريخيـــة والثقافيـــة بينهـــا وبـــني املغـــرب، ومســـاهمة مـــن األكادمييـــة يف فعاليـــات "إشـــعاع 

ـــة". ـــن العاصم ـــا م افريقي

نظمت أكادميية اململكة املغربية نشاطا مهام حول افريقيا وأعالمها.

مساهمة األكاديمية في
7

"إشعاع إفريقيا من العاصمة"
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املائدة املستديرة حول "البحث العلمي الخاص بإفريقيا"
مقر األكادميية : 26 أبريل 2016

78

عقــدت مؤسســة أكادمييــة اململكــة املغربيــة للتعــاون 

الثقــايف مائــدة مســتديرة حــول" البحــث العلمــي 

التــي  التفاهــم  بإفريقيــا" تفعيــال ملذكــرة  الخــاص 

أبرمتهــا مــع معهــد مانديــال للدراســات مــن أجــل 

التنميــة.

ترأســت جلســتها االفتتاحيــة األســتاذة العضــوة رحمــة 

ــني  ــا أم ــة للمؤسســة وحره ــة الرئيســة املنتدب بورقي

الــرس الدائــم وأعضــاء األكادمييــة ومفكــرون ومهتمــون 

بالقضايــا البحثيــة اإلفريقيــة، والطلبــة الذيــن يهيئــون 

أطاريحهــم يف املجــال اإلفريقــي.

مساهمة األكاديمية في إشعاع إفريقيا
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8

البرنامج العلمي لقمة املناخ كوب 
 Cop 22

إسهامات األكاديمية في

ــراف  ــر أط ــدورة 21 ملؤمت ــه إىل ال ــامي املوج ــاب الس ــة يف الخط ــن التوجهــات امللكي ــتلهاما م اس

ــرب 2015 . ــس 30 نون ــد بباري ــة املنعق ــريات املناخي ــول التغ ــدة ح ــم املتح ــار لألم ــة اإلط االتفاقي

عقــدت أكادمييــة اململكــة املغربيــة مبناســبة انعقــاد املؤمتــر العاملــي كــوب 22 مــن 7 إىل 18 نونــرب 

2016 سلســلة مــن األنشــطة العلميــة متثلــت فيــام يــيل :
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مواجهة التغيرات املناخية: في الحاجة إلى زمن 
سياسي جديد 

مراكش، فندق السعدي بالس 18-20 أكتوبر 2016

79

تحــت  املغربيــة  اململكــة  أكادمييــة  عقدتهــا 

الرعايــة الســامية لجاللــة امللــك محمــد الســادس 

السياســية البيئــة  مؤسســة  مــع   بالتعــاون 

."Fondation de l’écologie politique"

ــت  ــدول، وتناول ــف ال ــن مختل ــرباء م ــا خ ــارك فيه ش

املناخيــة،  بالتغــريات  تتعلــق  النــدوة عــدة قضايــا 

ــة الســلوك البــرشي عــىل  ــات، وتربي ــل االتفاقي وبتفعي

احــرتام املنظومــة البيئيــة.

ــة  ــان يف حامي ــؤولية اإلنس ــدوة مس ــت الن ــام تناول ك

ــادي. ــوي امل ــوذج التنم ــد النم ــة ونق ــة البيئي املنظوم

إسهامات األكاديمية في الكوب 22
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أقامــت أكادمييــة اململكــة املغربيــة رواقــا ثقافيــا ضمــن أنشــطتها الثقافيــة بكــوب 22، والذي اســتمر 

مفتوحــا يف وجــه الــزوار مــا بــني 7-18 نونــرب 2016، اشــتمل الــرواق عــىل الفعاليــات التاليــة : 

1. معرض إلصدارات األكاديمية حول البيئة
تم عرض وتوزيع إصدارات األكادميية يف مجال البيئة منها :

املاء والتغذية وتزايد السكان.  

السياسة املائية واألمن الغذايئ للمغرب يف بداية القرن الواحد والعرشين.  

االلتزامات الخلقية والسياسية يف غزو الفضاء.  

Vade-Mecum de l’ingénieur-hydrologue Robert Ambroggi  

رواق األكاديمية في كوب 22 
مراكش، 7-18 نونرب 2016
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2. عرض شريط وثائقي حول
"البناء البيئي الطبيعي باملغرب"

الذي وظف تقنيات عنكبوتية جديد للحفاظ عىل الرتاث املعامري البيئي "الهندسة املعامرية التقليدية 

يف واحات الجنوب" وقد شاهده املئات من زوار كوب .22 

3. تقديم "املعجم اإللكتروني"
الذي أصدره مكتب تنسيق التعريب التابع ملنظمة األلكسو )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم( 

برشاكة مع املؤسسة األملانية للتعاون الدويل GIZ بأربع لغات، والذي تناول الطاقات املتجددة.

إسهامات األكاديمية في الكوب 22
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البيئية  السياسة  املائدة رئيسة مؤسسة  بتنشيط  قامت 

بونوا مونانج.  السيد  املؤسسة  ليسيل شميد، مع مدير 

البيئة،  وتناولت املائدة املستديرة قضايا املحافظة عىل 

املدين  املجتمع  ومسؤولية  الطبيعية  املوارد  وتحديات 

تجاه البيئة، طارحة مجموعة من االسئلة الكربى منها: ما 

هي العالقة القامئة بني الدول؟ كيف العمل إىل دينامية 

شاملة؟ كيف تؤسس ثقافة تحرتم الطبيعة بشكل نهايئ 

يف مجتمعاتنا؟

مائدة مستديرة حول "التعبئة املواطنة واملحافظة 
على الطبيعة، رهان محلي ودولي"
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ــة  ــة والديني ــة والقانوني ــة التاريخي ــملت املقارب ــامء، ش ــددة لل ــات متع ــه مقارب ــاول في ــذي تن ال

ــور إدريــس الضحــاك  ــم عــىل عــرض قدمــه الدكت ــة، واشــتمل برنامــج التقدي واإلنســانية والحضاري

ــارض. ــور الح ــا الجمه ــاهم فيه ــة س ومناقش

تقديم كتاب "املاء عامليا ووطنيا، موارده، نظامه 
القانوني" للعضو إدريس الضحاك

82
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اســتنادا إىل أهــداف الظهــري املؤســس لألكادمييــة الــذي ينــص فصلــه 

الثــاين عــىل إحــداث جوائــز ومكافــآت لتكريــم أو ترشيــف املنتجــات 

واألعــامل واألشــخاص املتوفريــن بصفــة خاصــة عــىل متميــزات 

الجــدارة واالســتحقاق يف مجــال الثقافــة والحضــارة.

وتكرميــا ألعضائهــا الذيــن أبلــوا البــالء الحســن يف النهضــة الثقافيــة 

باملغــرب، ويف اإلنجــازات الفكريــة لألكادمييــة، قامــت األكادمييــة 

ــة. ــام تكرميي ــة وعقــد أي ــز تقديري ــح جوائ مبن

9

أكاديمية اململكة املغربية
في مجال الثقافة والعلوم والحضارة

جوائز وتكريمات
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منحــت أكادمييــة اململكــة املغربيــة جائزتهــا التقديريــة 

ــوم 26  ــالل ي ــالب خ ــم غ ــد الكري ــتاذ عب ــو األس للعض

ــذا  ــالل ه ــت خ ــث ألقي ــة، حي ــر 2017 باألكادميي يناي

ــم  ــان: األوىل ألمــني الــرس الدائ الحفــل التكرميــي كلمت

ــة  ــي األكادميي ــات الســامية لراع ــا التوجيه ــرز خالله أب

واألســاس القانــوين والعلمــي للجائــزة وكلمــة أمــني 

ــازات  ــن اإلنج ــا ع ــدث فيه ــذي تح ــاعد ال ــرس املس ال

ــرم  ــت للمك ــه. وقدم ــى ب ــة للمحتف ــة والثقافي الوطني

ــة ودرع  ــهادة تقديري ــىل ش ــتمل ع ــي تش ــزة الت الجائ

ــزي. ــايل رم تكرميــي وغــالف م

حــر هــذا الحفــل وزراء وســفراء وأعضــاء األكادمييــة 

ــة إىل جانــب املشــاركني يف  وشــخصيات رســمية ومدني

الــدورة الرابعــة واألربعــني التــي عقــدت تحــت عنــوان 

"مــن الحداثــة إىل الحداثــات" وذلــك خــالل أيــام -24

ــر 2017. 26 يناي

الجائزة التقديرية للعضو األستاذ عبد الكريم غالب 
مقر األكادميية : 26 يناير 2017

83

التكريمات



123

تعريفا بعضو من أعضاء األكادميية الذين قدموا خدمات 

علمية لألكادميية وأعامال جليلة ألفريقيا واإلنسانية.

ومواكبة لأليام اإلفريقية التي أقامتها املؤسسة الوطنية 

للمتاحف تحت مسمى "إشعاع افريقيا من العاصمة"، 

ليوبولد  السيد  األكادميية يوما تكرمييا لعضوها  عقدت 

سيدار سنغور يوم 27 أبريل 2017 مبقر األكادميية.

حر هذا التكريم مفكرون من افريقيا وممثلو الهيئات 

ورجاالت  الدولة  يف  املسؤولني  من  وعدد  الدبلوماسية 

التكريم عىل  الثقافة والفن والسياسة، واشتمل برنامج 

الفعاليات التالية:

أمني  ألقاها  املكرم  مبناقب  واإلشادة  الرتحيب  كلمة 

إدريس  السيد  من  كل  كلامت  رافقتها  الدائم،  الرس 

اليزمي رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وكلمة 

وكلمة  السابق  الخارجية  وزير  بنعيىس  محمد  السيد 

كوماندومبي أستاذ جامعي.

أساتذة  قدمها  تقديرية  وشهادات  علمية  دراسات   

ومفكرون ومؤرخون أفارقة ومدير مؤسسة سنغور.

السيدة  قدمتها  سنغور  أشعار  من  شعرية  قراءات   

 )  KORA )كورا  موسيقية  بإيقاعات  التباع  وداد 

قدمها املؤلف والعازف أبدوالي باوالي سيسوخو.

معرض.  

اليوم الدراسي حول العضو الرئيس 
والشاعر ليوبولد سيدار سنغور

مقر األكادميية : 27 أبريل 2017
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ــداد  ــع اإلع ــا م ــة يف امللحــون، وتزامن ــروة تراثي ــن أنتجــوا ث ــاء الذي ــاء مبشــايخ امللحــون االحي احتف

لصــدور ديوانــه الــذي ســيصبح الديــوان الحــادي عــرش مــن بــني الدواويــن التــي أصدرتهــا األكادميية، 

عقــدت أمســية فنيــة للملحــون تــم خاللهــا تكريــم شــيخ امللحــون أحمــد ســهوم.

تكريم شيخ امللحون السيد الحاج أحمد سهوم
مقر األكادميية : 24 ماي 2017
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ــة عــىل العاملــني املخلصــني  ــة الكرميــة التــي ينعــم فيهــا صاحــب الجالل ــا عــىل الســنة املولوي جري

بأكادمييــة اململكــة املغربيــة، عقــد أمــني الــرس الدائــم لقــاء تكرمييــا قــدم فيــه وســام االســتحقاق مــن 

الدرجــة املمتــازة للســيدة مليكــة املالــيك الــذي تكــرم بــه الراعــي األمــني لألكادمييــة عــىل املكرمــة، 

وبهــذه املناســبة أقيــم حفــل تكريــم حــره موظفــو األكادمييــة وألقــى أمــني الــرس الدائــم كلمــة 

أشــاد فيهــا بإخــالص الســيدة مليكــة يف عملهــا.

تكريم السيدة مليكة املالكي بوسام االستحقاق
86
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تكرميا للعاملني الذين قدموا خدمات جليلة بأكادميية اململكة املغربية بتفان وإخالص، أقام أمني الرس 

الدائم حفال تكرمييا قدم خالله للسيد عبد القادر السباعي وسام االستحقاق من الدرجة الثانية الذي 

ينعم به جاللة امللك عىل املخلصني من موظفي األكادميية.

وبهذه املناسبة ألقى أمني الرس الدائم كلمة هنأ فيها املكرم، وأثنى عىل خصاله الحميدة، كام شكر 

السيد مصطفى الغريب عىل ما عرف به من جد مبناسبة تقاعده.

تكريم السيد عبد القادر السباعي بوسام االستحقاق
87

التكريمات
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ــايب  ــر الحب ــة فك ــرز أهمي ــن وأب ــا بالحارضي ــب فيه ــة رح ــدوة بكلم ــم الن ــرس الدائ ــني ال ــح أم افتت

وطنيــا ودوليــا. وشــارك فيهــا عــدد مــن الباحثــني مــن املغــرب ومــرص وتونــس ببحــوث حــول فلســفة 

الفيلســوف املغــريب محمــد عزيــز الحبــايب. 

 تكريم العضو محمد عزيز الحبابي في ندوة 
"راهنية الشخصانية اإلسالمية"

مقر األكادميية : 28 فرباير 2018
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الجلســة التكرمييــة : تــم فيهــا تكريــم العضــو األســتاذ محمــد شــفيق الــذي منــح الجائــزة التكرمييــة 

وألقــى فيهــا أمــني الــرس الدائــم كلمــة عــدد فيهــا مناقــب املكــرم، كــام ألقــى فيهــا محمــد شــفيق 

ــوس  ــغ يف نف ــري بلي ــة تأث ــذه الكلم ــكان له ــة، ف ــا الفكري ــة شــكر ووداع ورأى يف بعــض القضاي كلم

الحارضيــن مــام دعــا األكادمييــة إىل طباعتهــا ونرشهــا. 

 تكريم العضو محمد شفيق في الدورة 45 
"أمريكا الالتينية أفقا للتفكير"

مقر األكادميية : 26 أبريل 2018
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ــدت  ــي عق ــة الت ــذه الجلس ــة: يف ه ــة التكرميي الجلس

ــد الهــادي بوطالــب تــم مــا يــيل: لتكريــم األســتاذ عب

عرض رشيط وثائقي حول سريته وأعامله ؛   

قدمــت شــهادات حولــه، قدمهــا األســتاذ عبــد   

العــام  املديــر  التويجــري  عثــامن  بــن  العزيــز 

عضــو  الجــراري  عبــاس  واألســتاذ  لإليسيســكو، 

عضــو  وكاك  الحســني  واألســتاذ  األكادمييــة، 

عضــوة  الرشايبــي  صبــاح  والســيدة  األكادمييــة، 

بوطالــب. الهــادي  عبــد  مبؤسســة 

معــرض لصــور املكــرم عبــد الهــادي بوطالــب،   

ــه  ــه بالشــخصيات الســامية ومناصب ــة لعالقات موثق

الكــربى، ومراحــل تعلمــه وتألقــه.

العضو عبد الهادي بوطالب في ندوة "أي مستقبل 
للبحث في العلوم اإلسالمية ؟"

مقر األكادميية : 9-10 ماي 2018
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ــم  ــوده القدميــة املتأخــرة وتكري ــات متجــددة حــول اإلســالم يف عه ــم مقارب ــدوة لتقدي عقــدت الن

العضــو املرحــوم أحمــد األخــر غــزال. 

 تكريم العضو أحمد األخضر غزال في ندوة 
"اإلسالم في العصر القديم املتأخر"

مقر األكادميية : 17-18 يناير 2019

91

التكريمات
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بحثــاً يف تــراث عبــد الكبــري الخطيبــي، عقــدت األكادمييــة هــذه النــدوة، التــي قــدم فيهــا الباحثــون 

مــن املغــرب وخارجــه دراســات وأبحــاث حــول هــذا املفكــر املغــريب.

تكريم السيد عبد الكبير الخطيبي في ندوة "عبد الكبير 
الخطيبي، أي إرث ترك لنا ؟"

مقر األكادميية : 20-22 مارس 2019
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133

لقد تنوعت إصدارات األكادميية بتنوع انشغاالتها املعرفية وسعة القضايا التي تتحرك فوقها اهتامماتها 

الوطنية والدولية، مقدمة يف أعداد مجلتها )األكادميية(، ومؤلفاتها ودواوين ملحونها، الرتاث يف غري 

البيئة،  الوطنية والدولية املعارصة، كقضية  الفكرية  انغالق، ومعالجة قضايا تشكل قمة االنشغاالت 

وإفريقيا، واالدب املغريب الشعبي )امللحون( ومن هذه اإلصدارات التي صدرت يف هذه املدة ما ييل :

اإلصدارات
10
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العدد 33 من مجلة "األكاديمية"
93

اشــتمل العــدد عــىل دراســات متنوعــة تناولــت قضايــا أخالقيــة وقانونيــة 

أعضــاء  بقلــم  وتاريخيــة  واقتصاديــة  ولغويــة  وتقنيــة  واجتامعيــة 

األكادمييــة.

كتاب "املاء: عامليا ووطنيا: موارده 
ونظامه القانوني"

94

أصدرته األكادميية عام 2016 ملؤلفه العضو الدكتور إدريس الضحاك وطبعته 

أكادميية اململكة املغربية بثالث لغات )العربية والفرنسية واالنجليزية(.

ومبناسبة صدور الكتاب عقدت األكادميية للكتاب نشاطني دراسيني هام:

- ندوة علمية خالل انعقاد كوب 22 يوم 18 اكتوبر 2016 مبراكش.

- مائدة مستديرة قدمت فيها عروض حول الكتاب خالل 19 دجنرب 2017.

- يشمل الكتاب عىل دراسات تاريخية وقانونية ودينية وحضارية حول املاء.

أصدرت األكادميية يف إطار موسوعة امللحون ديوان الشيخ محمد بن عيل 

املسفيوي الدمنايت.

- قدم الديوان رئيس اللجنة الدكتور عباس الجراري.

- اشتمل الديوان عىل 197 قصيدة.

ديوان امللحون للشيخ محمد بن 
علي املسفيوي الدمناتي

95

اإلصدارات
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كتاب "الطب بين متطلبات البحث 
العلمي وااللتزام األخالقي"

97

ــدوة  ــامل الن ــول أع ــام 2017 ح ــة ع ــة املغربي ــة اململك ــه أكادميي أصدرت

التكرمييــة لــروح الفقيــد الربوفيســور عبــد اللطيــف بربيــش التــي أقيمــت 

يومــي 3-4 فربايــر 2016.

كتاب "افريقيا كأفق للتفكير"

أصدرته أكادميية اململكة املغربية عام 2017 يف جزئني حول أعامل الدورة 

الرابعة واألربعني التي عقدت مبقرها خالل أيام 8-11 دجنرب 2015.

باللغة  الدورة  هذه  يف  ألقيت  التي  البحوث  عىل  األول  الجزء  يشتمل 

العربية، ويشتمل الجزء الثاين عىل البحوث التي ألقيت باللغة الفرنسية 

واالنجليزية.

96

كتاب "شهادات وأعمال البروفيسور 
عبد اللطيف بربيش"

أصدرته أكادميية اململكة املغربية عام 2017 مبناسبة الذكرى التأبينية لوفاة 

املرحوم عبد اللطيف بربيش متضمنا أعامله وكذا شهادات تقديرية من 

زمالئه أعضاء األكادميية.

98
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دليل أنشطة أكاديمية اململكة 
املغربية خالل عامي 2017-2015 

99

اشــتمل الدليــل عــىل توثيــق عــام ألنشــطة األكادمييــة التــي نفــذت بــني 

عامــي 2015 و2017. تــم صــدوره عــام 2017.

كتاب "من الحداثة إلى الحداثات"
100

وثق هذا اإلصدار الدراسات والبحوث التي تضمنها برنامج الدورة الخامسة 

واألربعون بلغاتها العربية والفرنسية. تم صدور أعاملها عام 2018. 

وكذا  شفيق  محمد  للعضو  الخميسية  األحاديث  عىل  الكتاب  اشتمل 

مشاركاته العلمية بدورات وندوات األكادميية يف مختلف القضايا الرتبوية 

والفكرية واللغوية. تم صدوره عام 2018. 

كتاب "آراء في قضايا التربية 
والثقافة"، للعضو محمد شفيق 

101

اإلصدارات
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"نوبات االستهالل : تاريخ تدوين وتحليل"
تأليف عمر املتيوي 

103

ــيقية  ــة املوس ــة بالكتاب ــيقا اآلل ــتهالل يف موس ــة االس ــاب نوب ــاول الكت تن

ــام 2018. ــدوره ع ــم ص ــة. ت ــة العلمي والدراس

"راهنية الشخصانية اإلسالمية"

جمع اإلصدار ما تّم عرضه من دراسات وأبحاث حول فيلسوف الشخصانية 

اإلسالمية. تم صدوره عام 2018.

102

أصدرته أكادميية اململكة املغربية عام 2017 مبناسبة الذكرى التأبينية لوفاة 

املرحوم عبد اللطيف بربيش متضمنا أعامله وكذا شهادات تقديرية من 

زمالئه أعضاء األكادميية.

"بين االستشراق والحداثة : هل 
الصين مرآة ألوروبا أم آخر لها ؟"

محارضة األستاذة آن شينغ 

104



واألربعني عىل جزأين،  الخامسة  الدورة  املتضمن ألعامل  اإلصدار  اشتمل 

الجزء  العربية وخصص  باللغة  قدمت  التي  للبحوث  األول  الجزء  خصص 

الثاين للعروض التي قدمت باللغات األجنبية. تم صدوره عام 2019. 

"أمريكا الالتينية أفقًا للتفكير"
107

"موسوعة امللحون"
ديوان الشيخ أحمد سهوم 

سهوم  أحمد  امللحون  شيخ  لقصائد  عرش  الحادي  الديوان  إصدار  تم 

لألكادميية ضمن إصدارات دواوينها يف إطار موسوعة امللحون التي يرشف 

عليها أستاذ عباس الجراري : عضو األكادميية. تم صدوره عام 2019.

106

احتــوى اإلصــدار عــىل الدراســات التــي تناولت الوضــع التاريخــي واألدوار 

التجاريــة والثقافيــة ملدينــة سجلامســة. تــم صدوره عــام 2018.

سجلماسة بوابة إفريقيا تراث 
مشترك وموقع تاريخي مهدد،

تنسيق العريب الرباطي وفرانسوا كزافيي فوفيل

105

اإلصدارات



"أي مستقبل للبحث في 
العلوم اإلسالمية؟"

109

اشــتمل اإلصــدار عــىل الشــهادات التكرمييــة التــي قّدمــت حــول العضو 

املرحــوم األســتاذ عبــد الهــادي بوطالــب، وكــذا البحــوث والدراســات 

التــي عالجــت قضايــا مناهــج البحــث يف العلــوم اإلســالمية بالجامعــات 

املغربيــة واألملانيــة والدوليــة. تــم صــدوره عــام 2019.

"مؤمنون ومواطنون في عالم يتغير"

احتوى هذا اإلصدار عىل أعامل امللتقى الفكري الذي خصص للحوار بني 

املفاهيم  وتصحيح  املشرتك،  لتعزيز  واملسيحية،  اإلسالمية  الديانات  أتباع 

الباعثة عىل التصادم والرصاع. تم صدوره عام 2019.

108





ــم الحــوار وتشــجيعاً للبحــوث  ــة وإشــاعة قي ــة بالطفول ــة إىل العناي ــة الرامي ــود الثقافي دعــامً للجه

ــة دعــامً  ــداع األديب والبحــث التاريخــي، قدمــت األكادميي ــر االب ــة واملؤلفــات املهتمــة بتطوي العلمي

ــوي  ــاء التنم ــهمة يف البن ــة املس ــات الوطني ــام للمؤسس ــا وتنظي ــة، وفني ــدارات الثقافي ــا لإلص مادي

ــرب.  ــي باملغ واالجتامع

الدعم املادي والفني
11
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دعم املؤتمر الدولي الثالث حول : "األمن املعلوماتي 
واملجتمعي : أية رؤى ووسائل فاعلة ؟" 

110

الــذي عقدتــه منظمــة املجتمــع املــدين الدوليــة لقيــم املواطنــة والتنميــة والحــوار بتاريــخ 15-17 

دجنــرب 2015 تحــت الرعايــة الســامية لجاللــة امللــك باملكتبــة الوطنيــة للمملكــة املغربيــة بالربــاط.

حسن  عىل  العاملة  األكادميية  أهداف  إىل  استنادا 

لجهودها  ومواصلة  وتطويرها،  العربية  اللغة  استعامل 

واإلداري  اإلعالمي  املجال  يف  الختالالتها  املعالجة 

ندوات  عقد  خاللها  من  تم  والتي  باملغرب،  والقانوين 

وإصدار مؤلفات، بناء عىل ذلك قدمت األكادميية دعام 

الباحثني املشاركني يف هذا املؤمتر،  لتغطية تكلفة بعض 

العربية(  اللغة  أجل  الوطني من  )االئتالف  الذي عقده 

أيام  املغربية خالل  للمملكة  الوطنية  باملكتبة  واملنعقد 

10 و11 مارس 2017.

اإلله  عبد  السيد  الحكومة  رئيس  املؤمتر  افتتاح  حر 

الصبيحي،  أمني  محمد  السيد  الثقافة  ووزير  بنكريان، 

العزيز بن عثامن  الدكتور عبد  ومدير عام اإليسيسكو 

واإلعالمية  الثقافية  املؤسسات  وممثلو  التويجري، 

والقانونية باملغرب.

وقضايا  العربية  اللغة  دراسة  املؤمتر  برنامج  وتضمن 

الربنامج  اإلعالم بأوجهها وأمناطها املختلفة، كام تضمن 

مجاالت  يف  العربية  اللغة  خدمت  شخصيات  تكريم 

إبداعية مختلفة. 

دعم املؤتمر الوطني الرابع للغة العربية : "اللغة العربية 
واإلعالم: الواقع والرهانات"

111

الدعم املادي والفني
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دعم الندوة العلمية حول اللغة العربية في افريقيا : 
الواقع والتطلعات

112

التي أقامها معهد الدراسات االفريقية خالل أيام 28-27 شتنرب 2016 مبقر املعهد.

تناولــت النــدوة التــي شــارك فيهــا عــدد مــن الباحثــني املغاربــة واألفارقــة دراســة العالقــات الثقافيــة 

واللغويــة بــني املغــرب وافريقيــا.

دعم إصدار كتاب : الفوارق الواقعية في املغرب
Les inégalités réelles au Maroc

113

ــاء يف  ــع البحــث واالستقصـ ــة عــىل تشجيـ ــة العامل يف إطــار أهــداف األكادميي

مختلـــف املياديـــن املعرفيـــة قدمــت دعمـــا إلصــدار كتـــاب :

"Les inégalités réelles au Maroc" ملؤلفيــه األســتاذين نــور الديــن العــويف، 

وســعيد حنشــان وذلــك خــالل عــام 2017.
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ــة  ــع أكادميي ــاون م ــري ساســون Albert Sasson، بتع ــف ألب للمؤل

ــات.  ــوم والتقني ــاين للعل الحســن الث

دعم إصدار كتاب : "التكنولوجيا الحيوية 
الطبية : اإلنجازات الحالية واآلفاق 

الواعدة لعصر ذهبي آخر"
 Medical biothechnology : current 

 achievements and prospects
another golden era

114

يف إطـــار تشـــجيع البحـــوث العلميـــة للباحثـــني املغاربـــة، 

قدمـــت األكادمييـــة دعـــام لكتـــاب "Désirs de ville" ملؤلفـــه 

ــارصي. ــد النـ محمـ

Désirs de ville : دعم إصدار كتاب
115

الدعم املادي والفني
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يف إطار مرشوع الجائزة الكربى التي مينحها معهد العامل العريب بباريس تحت عنوان "موعد مع تاريخ 

العامل"، قدمت أكادميية اململكة املغربية دعمها املادي للجائزتني التاليتني :

1. الجائزة األولى لعام 2016
منحت للكتاب الذي ألفته السيدة Vanessa Van Renterghem تحت عنوان :

Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides

"النخبة البغدادية يف عهد السالجقة".

2. الجائزة الثانية لعام 2017
منحت الجائزة لهذا العام التي دعمتها األكادميية ملعهد العامل العريب مشرتكة بني باحثني:

لألسـتاذ مكـرم عبـاس عـن ترجمتـه الفرنسـية لكتـاب املـاوردي "تسـهيل النظـر وتعجيـل   

الظفـر يف أخـالق امللِـك وسيَاسـة املُلـك".

De l’éthique du Prince et du gouvernement de l’Etat

لألستاذ أالن مسعودي حول كتابه :   

Les arabisants et la France coloniale, 1780-1930

"املستعربون وفرنسا االستعامرية"

دعم جائزتين لعام 2016 و2017
116
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بالطفولة  العناية  عىل  العاملة  املبادرات  دعم  إطار  يف 

ائتالف  لجمعية  وتنظيميا  فنيا  دعام  األكادميية  قدمت 

كفالة  جمعية  نظمت  حيث  باملغرب،  األطفال  كفالة 

النفسية  الجوانب  حول  وطنية  ندوة  باملغرب  األطفال 

والقانونية لكفالة األطفال باملغرب.

تناولت الندوة مواضيع التداعيات النفسية واالجتامعية 

األجنبية.  والدول  املغرب  بني  الثنائية  واالتفاقيات 

وقدمت األكادميية دعام فنيا ولوجستيكيا للجمعية. 

كفالة األطفال باملغرب 
مقر األكادميية : 25 يناير 2018 

117

الدعم املادي والفني

يف إطار أهداف األكادميية العاملة عىل تشــجيع البحث واالســتقصاء 

 يف مختلــف املياديــن املعرفيــة قدمــت دعــام إلصــدار كتــاب

 " Salé, un Parcours amoureux " ملؤلفتــه غيثــة عــواد، خــالل 

عــام 2018. ويحتــوي الكتــاب عــىل خرائــط ونقــوش وصــور لتاريخ 

ــا  ــة وتقاليده ــة والفني ــا التاريخي ــالل معامله ــن خ ــال م ــة س مدين

املتميــزة.

دعم إصدار كتاب :
 "Salé, un Parcours amoureux"

118
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ــاب  " Agadir, un Parcours amoureux" خــالل  ــم إصــدار كت ت

شــهر فربايــر 2019. ويحتــوي الكتــاب عــىل خرائــط ونقــوش وصور 

ــة  ــة والفني ــا التاريخي ــالل معامله ــن خ ــر م ــة أكادي ــخ مدين لتاري

وتقاليدهــا املتميــزة.

دعم إصدار كتاب :
 " Agadir, un Parcours amoureux "
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تعريفــا بإصــدارات األكادمييــة، وتوزيعــا ملطبوعاتهــا عــىل املدعويــن واملشــاركني يف املؤمتــرات 

والنــدوات ومعــارض الكتــب مــن أجــل االســتفادة مــن معارفهــا، شــاركت أكادمييــة اململكــة املغربيــة، 

ــة : ــات التالي ــا يف امللتقي بعــرض إصداراته

معارض الكتب
12
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120
ــريات  ــول التغ ــي ح ــر العامل ــد املؤمت ــبة عق ــا مبناس ــت إصداراته ــا ووزع ــة أعامله ــت األكادميي عرض

املناخيــة )كــوب Cop22(. الــذي عقــد مبدينــة مراكــش مــا بــني 7 و 18 نونــرب 2016، حيــث شــملت 

معروضاتهــا كتبهــا الصــادرة حــول البيئــة، ودواويــن امللحــون، والكتــب األخــرى املتعلقــة مبختلــف 

القضايــا الفكريــة.

121
عرضــت األكادمييــة ووزعــت الكتــاب الــذي أصدرتــه تحــت عنــوان: "املــاء عامليــا ووطنيــا: مــوارده، 

نظامــه القانــوين" للعضــو الســيد إدريــس الضحــاك، عــىل املشــاركني يف املائــدة املســتديرة املقامــة 

حــول هــذا الكتــاب بأكادمييــة اململكــة املغربيــة خــالل يــوم 19 دجنــرب 2016.

122
شــاركت األكادمييــة يف معــرض الكتــاب الــذي عقــد بباريــس خــالل أيــام 24-27 مــارس 2017 مبائــة 

ــة،  ــة والحضاري ــة والثقافي ــا العلمي ــف القضاي ــاول مختل ــي تتن ــا الت ــن إصداراته ــدارا م ــني إص وثالث

ــرشف،  ــف ال ــاره ضي ــرب باعتب ــارك املغ ــد ش ــذا وق ــة، ه ــية واإلنجليزي ــة بالفرنس ــة املؤلف وخاص

وشــاركت األكادمييــة مبطبوعاتهــا، وبالكلمــة التــي ألقاهــا أمــني الــرس الدائــم يف هــذا املعــرض الســيد 

ــل لحجمــري. ــد الجلي عب

معارض الكتب
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اســتفادة مــن الجهــود العلميــة لألكادمييــة واملؤسســات 

ذات األهــداف املشــرتكة، تبــادال للخــربات الثقافيــة، 

ــات  ــا لتوجيه ــة تبع ــا، قامــت األكادميي ــاء ملكتباته وإغن

ــم مبــا يــيل: أمــني الــرس الدائ

توزيــع إصــدارات األكادمييــة عــىل الطلبــة والباحثني   

ــدرات  ــز الق ــار تعزي ــا يف إط ــدة منه ــم الفائ لتعمي

ــا. ــتفيدين منه ــة للمس ــة والعلمي البحثي

تبــادل اإلصــدارات عــن طريــق اإلهــداء مع مؤسســات   

ــفارات  ــات وس ــات وجامع ــز وخزان ــس، ومراك ومجال

وشــخصيات علميــة داخــل املغــرب وخارجــه.

ــة عــىل مصــادر ومراجــع  ــة األكادميي حصــول مكتب  

ودوريــات ومنشــورات مهــداة مــن مؤسســات 

وشــخصيات وطنيــة ودوليــة، أغنــت بعناوينهــا 

مكتبــة األكادمييــة التــي أصبحــت تضــم لحــد اآلن 

باللغــة  كتــاب   12 400 تشــمل  عنوانــا   23 100

ــاب باللغــات األخــرى باإلضافــة  ــة 700 8 كت العربي

إىل الدوريــات العربيــة واألجنبيــة.

الدائم  الرس  ألمني  الجديدة  التوجيهات  إىل  واستنادا 

لتوسيع فضاء املكتبة وتحديث عملها ونرش إصداراتها 

منعطفا  األكادميية  مكتبة  ستعرف  واسع،  نطاق  عىل 

أن يجعل مكتبتها يف  هيكليا وتقنيا ومعرفيا من شأنه 

مستوى االحتياجات البحثية واملعرفية للطلبة والباحثني.

التبادل الثقافي بين األكاديمية واملؤسسات العلمية 
والثقافية والتربوية باملغرب وخارجه

123





ــم أنشــطة مشــرتكة  ــدف تنظي ــف املؤسســات واملنظــامت، به ــع مختل ــاون م ــزاً لجســور التع تعزي

وتقريــب املقاربــات والــرؤى يف االنشــغاالت الثقافيــة والرتبويــة والحضاريــة يف عــامل اليــوم، عقــدت 

ــة اتفاقيــات التعــاون والرشاكــة مــع املنظــامت واملؤسســات التاليــة : األكادميي

ــة  ــا اللغ ــاون حــول قضاي ــة التع ــوم – ألكســو )رشاك ــة والعل ــة والثقاف ــة للرتبي ــة العربي املنظم   1
ــة(.  ــة والثقاف ــة والرتبي العربي

معهد مانديال للدراسات حول التنمية بجنوب افريقيا.   2

معهد العامل العريب بباريس : تعاون يف موضوعني هام :    3

 جائزة ملتقيات تاريخ العامل العريب. 

 تنظيم معرض حول كنوز اإلسالم بافريقيا. 

ــم  ــول تنظي ــة ح ــة ثالثي ــيس، اتفاقي ــد الفرن ــية واملعه ــة الفرنس ــس واألكادميي ــج دو فران كولي   4
محــارضات حــول القضايــا الثقافيــة والرتبويــة واللغويــة املشــرتكة. 

االتفاقيات
ومذكرات التفاهم

13
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اململكــة  أكادمييــة  بــني  االتفــاق  توقيــع  تــم  لقــد 

املغربيــة ممثلــة يف أمــني رسهــا الدائــم أ. الدكتــور 

ــة  ــة للرتبي ــة العربي ــري، واملنظم ــل لحجم ــد الجلي عب

والثقافــة والعلــوم )ألكســو( ممثلــة يف مديرهــا العــام 

ــاق إىل  ــدف االتف ــارب ويه ــه مح ــد الل ــور عب أ. الدكت

ــا : ــرتكة منه ــداف مش ــق أه تحقي

التعاون يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية.  

واالجتامعيــة  اإلنســانية  للعلــوم  العنايــة  إيــالء   

والتكويــن. والبحــث 

التعريــف بأنشــطة الجهتــني يف النــرشات اإلعالميــة   

ــكل جهــة. ل

الرتجمــة  والتجــارب يف مجــال  الخــربات  تبــادل   

اإللكــرتوين. والنــرش  والطباعــة  والتعريــب 

تبادل املعلومات واملعارف واملنشورات.  

تنسيق الجهود لخدمة اللغة العربية.  

اتفاق إطار بين أكاديمية اململكة املغربية واملنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(

مقر األكادميية : 10 دجنرب 2015
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تم توقيع مذكرة التفاهم بين األكاديمية ومعهد 
مانديال للدراسات حول التنمية )جنوب إفريقيا(

مقر األكادميية : 11 أبريل 2016

125

ــال  ــل لحجمــري، وعــن معهــد ماندي ــد الجلي ــم الســيد عب ــرس الدائ ــة أمــني ال ــا عــن األكادميي وقعه

رئيســة مجلــس أمنــاء املعهــد الســيدة مانديــال غراســا ماشــيل Mandela Graça Machel تضمنــت 

مذكــرة التفاهــم األهــداف التاليــة :

تشجيع التعاون يف مجال تنمية البحث العلمي.  

تكوين قيادات إفريقية شابة مؤهلة.  

توفري منح دراسية للطلبة.   

تعزيز التعاون املشرتك مبا يعزز الوحدة اإلفريقية.  

هذا وقد حر حفل التوقيع وزراء، وسفراء، ورؤساء الجامعات وطلبة الدكتوراه... 
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تفعيــال التفاقيــة التعــاون بــني مؤسســة أكادمييــة اململكــة املغربيــة للتعــاون الثقــايف واملركــز 

ــامع  ــد هــذا االجت ــايف)CIRID( عق ــاون الثق ــن أجــل الحــوار للتع ــادرات م املســتقل للبحــث واملب

ــيل :  ــا ي ــاول م ــاون، وتن ــة والتع ــة الرشاك ــذي التفاقي ــور التنفي ــع التص لوض

ألقت العضوة رحمة بورقية كلمة رحبت فيها بالحضور.   

املركــز  رئيــس  العــرض  قــدم  للحــوار،  ورؤيتــه  عملــه  وآفــاق  املركــز  ألنشــطة  عــرض   

.Déo Hakizimana

تلــت الكلــامت مناقشــة عامــة، قــدم فيهــا الحــارضون مجموعــة مــن األســئلة املتعلقــة باملركــز   

ــة  ــة اململكــة املغربي ــز التعــاون بــني املركــز ومؤسســة أكادميي وأنشــطته وأهدافــه، وســبل تعزي

للتعــاون الثقــايف.

اجتماع لوضع تصور تنفيذي التفاقية التعاون
مقر األكادميية : 28 مارس 2018
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ــد  ــة ومعه ــني األكادميي ــل ب ــاون املتواص ــار التع يف إط

العــامل العــريب بباريــس تــم تنظيــم هــذا االجتــامع 

حــره ممثــل معهــد العــامل العــريب بباريــس الســيدة 

 ،Aurélie Clémente–Ruiz ــز ــت روي ــيل كليامن أوري

ومديــرة قســم املعــارض باملعهــد التــي قدمــت عرضــا 

مســتفيضا حــول مــرشوع املعــرض، أعقبتــه مداخــالت 

وبعــض  تســاؤالتهم  قدمــوا  الذيــن  الحارضيــن 

املالحظــات.

اجتماع حول تنظيم معرض "كنوز االسالم بأفريقيا"
مقر األكادميية : 8 فرباير 2018
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ــة لنــرش ثقافــة التســامح  ــة التــي تقــوم بهــا األكادميي إدراكاً لــألدوار الثقافيــة والدبلوماســية املوازي

والحــوار وتعزيــز املقاربــات العلميــة الحداثيــة يف القضايــا اإلنســانية، ومتتينــا لجســور التعــاون مــع 

املؤسســات ذات األهــداف املشــرتكة قامــت شــخصيات دبلوماســية وعلميــة رفيعــة املســتوى بزيــارة 

ــد  ــم الســيد عب ــا أمــني الــرس الدائ ــي اســتقبلهم فيه ــارات الت ــة حيــت تناولــت هــذه الزي األكادميي

الجليــل لحجمــري القضايــا التاليــة : 

تم فيها عرض حول أنشطة األكادميية ضمن انطالقتها الجديدة   

وعــرض االهتاممــات املشــرتكة بــني األكادمييــة وممثــيل املؤسســات الزائريــن أكــد خاللهــا أمــني   

ــايف  ــرتك الثق ــز املش ــربات وتعزي ــادل الخ ــىل تب ــام ع ــرة حرصه ــخصية الزائ ــم والش ــرس الدائ ال

ــاون.  ــط التع ورواب

الزيارات الدبلوماسية
14
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اســتقبله أمــني الــرس الدائــم األســتاذ عبــد الجليــل 

لحجمــري، وأمــني الــرس املســاعد ذ. عبــد اللطيــف 

ــة.  ــر األكادميي ــة مبق ــل، وأعضــاء األكادميي ــد الجلي بنعب

ــني  ــايس أم ــر الف ــتاذ عم ــتقبال األس ــل االس ــر حف ح

للعلــوم  الثــاين  الحســن  ألكادمييــة  الدائــم  الــرس 

والتقنيــات، ورؤســاء األكادمييــات مــن إفريقيــا وفرنســا.

ــتقبال  ــل اس ــم حف ــرس الدائ ــني ال ــام أم ــبة أق وباملناس

عــىل رشف املديــر العــام وألقــى كلمــة الرتحيــب باســم 

األكادمييــة، كــام ألقــى األســتاذ محمــد بنرشيفــة باســم 

األعضــاء كلمــة رحــب فيهــا مبديــر عــام األلكســو.

ويف النهايــة اتفــق الطرفــان عــىل تعزيــز التعــاون بــني 

ــني  ــدم أم ــارات والخــربات وق ــادل الزي املؤسســات وتب

ــة. الــرس الدائــم بعــض إصــدارات األكادميي

استقبال د. عبد اهلل حمد محارب مدير عام املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - ألكسو

مقر األكادميية : 19 أكتوبر 2015
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وبعض  املساعد  الرس  وأمني  الدائم  الرس  أمني  استقبله 

أعضاء األكادميية. وألقى أمني الرس الدائم كلمة ترحيب 

تلتها كلمة العضو محمد بنرشيفة ثم كلمة شكر للسفري 

عىل حفاوة االستقبال.

وخالل املقابلة قدم أمني الرس الدائم عرضا حول أهداف 

الذي  السفري  تلتها كلمة  الجديدة لألكادميية،  االنطالقة 

أشاد باملنجزات الثقافية والحضارية املغربية. ودعا إىل 

بناء تعاون جديد فعال مع املؤسسات الثقافية املرصية.

مع  التعاون  تعزيز  عىل  االتفاق  تم  اللقاء  ختام  ويف 

املؤسسات الثقافية املرصية وخاصة مكتبة االسكندرية 

وتبادل الخربات والزيارات. وقدم أمني الرس الدائم بعض 

إصدارات األكادميية.

استقبال السيد أحمد إيهاب جمال الدين سفير جمهورية 
مصر العربية

مقر األكادميية : 20 أكتوبر 2015
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ــدوة التــي ســتقام بالتعــاون مــع  يف إطــار اإلعــداد للن

املجلــس البابــوي بإيطاليــا حــول الحــوار الدينــي قــام 

الكردينــال جــون لويــس تــوران بزيــارة ود وعمــل 

لألكادمييــة حيــث اســتقبله أمــني الــرس الدائــم مرحبــا 

وتبــادل الطرفــان يف هــذه الزيــارة الــرأي حــول النــدوة 

ــة  ــم مجموع ــرس الدائ ــني ال ــدى أم ــام أه ــورة، ك املذك

مــن إصــدارات األكادمييــة للكاردينــال شــارحا أهــداف 

ــدة. ــا الجدي ــزات انطالقته ــة، ومنج األكادميي

زيارة الكاردينال جون لويس توران رئيس املجلس البابوي 
لحوار األديان

مقر األكادميية : 29 أكتوبر 2016
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استقبل أمني الرس الدائم سفري روسيا االتحادية األستاذ الدكتور: فالريي فوروبييف.

تناول اللقاء ما ييل :

املنعطف الحدايث الجديد لألكادميية واألنشطة التي تقوم وستقوم بها األكادميية.  

العالقة بني األكادميية واألكادميية الروسية  

قضايا ثقافية وتربوية مختلفة.  

زيارة سفير املكسيك
مقر األكادميية : 2 نونرب 2016
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يف إطار اإلشعاع الذي عرفته األكادميية بانطالقتها الجديدة 

عقدت األكادميية لقاء مع الوفد الصيني بطلب منه.

املساعد  الرس  وأمني  الدائم،  الرس  أمني  اللقاء  حر 

وأعضاء األكادميية.

وتشكل الوفد الصيني من رئيس أكادميية العلوم االجتامعية 

برئاسة رئيسها مرفقا مبديري ورؤساء املؤسسات الثقافية 

بالصني، وتناول اللقاء آفاق التعاون بني األكادمييتني. 

السيد  الدائم  الرس  أمني  لألكادميية  ممثال  اللقاء  حر 

عبد الجليل لحجمري وأمني الرس املساعد السيد محمد 

الوفد  ممثال  وحر  األكادميية،  أعضاء  وبعض  الكتاين، 

الصيني السادة التالية أسامؤهم :

Professeur Wang Weiguang  

Professeur Wang Lei  

Professeur Yang Guang  

Professeur Li Xinfeng  

Mr. Lin Xinhai  

Mme Liu Yingxiang  

تناول اللقاء آفاق التعاون التالية :

املغربية  اململكة  أكادميية  بني  التعاون  جسور  مد   

وأكادميية العلوم االجتامعية.

تبادل الخربات واملنشورات.  

تكوين الطلبة.  

عقد أنشطة يف إطار األهداف املشرتكة للمؤسستي.  

عقد اتفاقية تعاون بني الجانبني.  

زيارة الوفد الصيني ألكاديمية اململكة املغربية برئاسة 
رئيس أكاديمية العلوم االجتماعية بالصين الشعبية

مقر األكادميية : 6 مارس 2017
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قام وفد من مجمع اللغة العربية بالقاهرة بزيارة لألكادميية لالطالع عىل أنشطتها وتعزيز جسور التعاون 

معها، حيث استقبل هذا الوفد أمني الرس املساعد األستاذ محمد الكتاين الذي رحب بالوفد وقدم له 

رشوحا حول نشاط األكادميية ومنعطفها االشعاعي الجديد، بتوجيهات من راعيها األمني جاللة امللك.

كام أشاد الوفد بعضوية األكادميية يف املجتمع وبالتعاون املتواصل بني املؤسستني. 

زيارة وفد مجمع اللغة العربية
مقر األكادميية
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زيارة سفيرة السويد لألكاديمية
مقر األكادميية : 17 ماي 2017
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ــارة  ــر ســفرية الســويد بزي ــكا فري قامــت الســيدة إيري

حيــث  املغربيــة،  اململكــة  ألكادمييــة  ومجاملــة  ود 

ــذي اســتعرض  ــم ال كان يف اســتقبالها أمــني الــرس الدائ

معهــا مرافــق األكادمييــة ولوحاتهــا الفنيــة، كــام كانــت 

مناســبة لعــرض ســبل تعزيــز آفــاق التعــاون بــني 

األكادمييــة واألكادمييــات الســويدية.

الزيارات الدبلوماسية



165

قامــت الســفرية كنــزة الغــايل ســفرية اململكــة املغربيــة 

بزيــارة ألكادمييــة اململكــة املغربيــة تــم فيهــا مــا يــيل:

اجتــامع مــع أمــني الــرس الدائــم الســيد عبــد   

؛ لحجمــري  الجليــل 

ــني  ــة ب ــات الثقافي ــز العالق ــرأي يف تعزي ــادل ال تب  

األكادمييــة واملؤسســات ذات األهــداف املشــرتكة يف 

ــم. ــرتك بينه ــاط مش ــم نش ــعي إىل تنظي ــييل والس الش

زيارة السيدة كنزة الغالي سفيرة املغرب بالشيلي لألكاديمية
مقر األكادميية : 2 دجنرب 2017
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ــفري  ــيد الس ــه الس ــم مبكتب ــرس الدائ ــني ال ــتقبل أم اس

"Alex Jeiger Soffia" وتنــاول اللقــاء مــا يــيل :

ــة  ــني األكادميي ــة ب ــات الثقافي ــر العالق ــبل تطوي س  

بالشــييل.  املشــرتكة  األهــداف  ذات  واملؤسســات 

قــدم أمــني الــرس الدائــم عرضــا حــول أنشــطة   

األكادمييــة منهــا الــدورة 45 أمريــكا الالتينيــة افقــا 

للتفكــري. 

دعــا أمــني الــرس الدائــم كبــار املفكريــن الشــيليني 

لحضــور الــدورة 45.

زيارة سفير الشيلي السيد "ألكس جيجر صوفيا "
Alex Jeiger Soffia

مقر األكادميية : 20 دجنرب 2017
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زيارة رئيسة جامعة غرناطة السيدة بيالر أراندا رميريز
مقر األكادميية : 22 يناير 2018
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تــم هــذا اللقــاء يف إطــار انفتــاح األكادمييــة عــىل 

الدوليــة.  الجامعيــة  املؤسســات 

استقبلها أمني الرس الدائم وتناولت الزيارة اَفاق التعاون 

الثقايف بني األكادميية وجامعة غرناطة اإلسبانية. 

الزيارات الدبلوماسية
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ــفارة  ــامل س ــم بأع ــم القائ ــرس الدائ ــني ال ــتقبل أم اس

ــيد  ــه بالس ــن ترحيب ــرب ع ــذي أع ــا ال ــوب افريقي جن

الســفري مســتعرضا يف هــذا اللقــاء أنشــطة األكادمييــة، 

بالقضايــا  االهتــامم  عــىل  تشــتمل  التــي  ومهامهــا 

الثقافيــة والعلميــة والفنيــة واالجتامعيــة والحضاريــة، 

وانشــغالها بالقضايــا واملشــكالت املعــارصة كالبيئــة 

والتعــاون  والتقــارب  والتعايــش، والســالم  والحــوار 

بــني الثقافــات والحضــارات. ويف املقابــل، شــكر الســيد 

القائــم باألعــامل أمــني الــرس الدائــم وهنــأه عــىل 

األنشــطة الهادفــة التــي تقــوم بهــا األكادمييــة، ووعــد 

بتعزيــز العالقــة بينهــا وبــني املؤسســات ذات األهــداف 

ــام. ــرتكة بينه املش

زيارة قائم بأعمال سفارة دولة جنوب إفريقيا السيد 
Alwyn Jacobus Petrus Figgins والسيدة الكاتبة األولى 

Maria Zofia Dusinski
مقر األكادميية : 23 يوليوز 2018
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ــيد  ــم بالس ــرس الدائ ــني ال ــب أم ــارة، رح ــذه الزي يف ه

الســفري واســتعرض التطــورات واملنجــزات الجديــدة 

التوجيهــات امللكيــة الســامية،  لألكادمييــة يف إطــار 

وانفتــاح األكادمييــة عــىل معالجــة القضايــا واملشــكالت 

ــات  ــع املؤسس ــاون م ــور التع ــز جس ــارصة، وتعزي املع

الدوليــة، وتبــادل الخــربات والتجــارب بــني األكادمييــة، 

ــا. وشــكر الســيد  ــا، وأوروب ــة، وأفريقي ــكا الالتيني وأمري

ســفري بريطانيــا أمــني الــرس الدائــم عــىل ترحابــه، 

ــتعداد  ــن اس ــاً ع ــة، ومعرب ــامل األكادميي ــاً بأع ومنوه

ــن. ــني البلدي ــايف ب ــاون الثق ــالده للتع ب

 Thomas Reilly زيارة سفير بريطانيا السيد طوماس رايلي
مقر األكادميية : 10 أكتوبر 2018
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ــة  ــة ألكادميي ــة والحضاري ــالة العلمي ــة والرس ــاكل اإلداري ــل الهي ــد لتفعي ــور الجدي ــار املنظ يف إط

اململكــة املغربيــة، اســتلهاما مــن التوجهــات امللكيــة الســامية، قــام أمــني الــرس الدائــم الســيد عبــد 

الجليــل لحجمــري بوضــع خطــة عمــل اســرتاتيجية لتطويــر عمــل األكادمييــة، تــم مبوجبهــا تشــكيل 

لجنــة وتعيــني أمــني الــرس املســاعد مؤقتــا لتدبــري املرحلــة االنتقاليــة، كــام قــام أمــني الــرس الدائــم 

بتوجيــه مذكــرات للســادة األعضــاء حــول منجــزات العمــل وعقــد لقــاءات بهــذا الشــأن اســتنادا إىل 

التوجيهــات امللكيــة الســامية وهــي:

تدبير
املرحلة االنتقالية
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قدم أمني الرس الدائم عرضا حول خطة عمل األكادميية لعام 2016

تنــاول فيهــا مســألة الجائــزة واملجلــة، وتحيــني موقــع األكادمييــة وبنــاء مرافــق جديــدة تشــمل:   

ــب لألعضــاء، قاعــة للمحــارضات. ــة، مكات الخزان

حر االجتامع أعضاء األكادميية الذين نوهوا بتوجهات هذه الخطة.  

وباملناســبة وزعــت عــىل األعضــاء مقرتحــات العضــو ادريــس خليــل حــول مســألة التطويــر، كــام   

تــم توزيــع مــرشوع الــدورة الرابعــة واألربعــني لألكادمييــة بعنــوان "مــن الحداثــة إىل الحداثــات".

خطة عمل األكاديمية لعام 2016
مقر األكادميية : 31 مارس 2016 
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تتكون اللجنة من السادة :

أمني الرس الدائم  

أمني الرس املساعد: ذ محمد الكتاين  

ذ. عبد اللطيف بنعبد الجليل  

ذ أ. رحمة بورقية.  

تقـوم اللجنـة بأعامل مكتب األكادمييـة ولجنتي األعامل 

واإلدارة املنصـوص عليهـام يف الظهـري الرشيـف املحدث 

لألكادمييـة كـام عهد إليهـا مبا ييل:

التحضري لندوة األكادميية للمشاركة يف كوب 22.   1

متابعة أعامل الدورة الرابعة واألربعني.   2

النظر يف التطوير اإلداري واملايل لألكادميية    3

اختيـار أعضاء جـدد لألكادميية اسـتنادا إىل الفصول    4
20/17/16/15 مـن الظهري.

تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير املرحلة االنتقالية
مقر األكادميية : 29 يوليوز 2016

141

الخطط واملذكرات واملشاورات



171

تــم تعيــني العضــو األســتاذ محمــد الكتــاين أمــني الــرس املســاعد ألكادمييــة اململكــة املغربيــة بتاريــخ 

29 يوليــوز 2016، يتكلــف يف هــذه املهمــة بتلقــي اقرتاحــات لعضويــة األكادمييــة مــن أعضائهــا ومــن 

الرتشــيحات املبــارشة، ويتابــع اإلجــراءات اإلداريــة واملاليــة باألكادمييــة.

ــىل  ــت ع ــرة وزع ــوز 2016، ومذك ــخ 29 يولي ــاء بتاري ــلت إىل األعض ــالة أرس ــب رس ــك مبوج ــم ذل ت

ــتنرب 2016. ــخ 9 ش ــني بتاري املوظف

تعيين أمين السر املساعد 
142

بعــث أمــني الــرس الدائــم إىل أعضــاء األكادمييــة مذكــرة حــول منجــزات األكادمييــة والرؤيــة الجديــدة 

لتجديــد هياكلهــا اســتنادا إىل التعليــامت امللكيــة الســامية التــي تلقاها مــن الراعي األمــني لألكادميية.

مذكرة حول منجزات األكاديمية
مقر األكادميية :17 يناير 2017

143

تناولت الرسالة ما ييل :

أنشطة األكادميية املتمثلة يف األنشطة املتعلقة بإفريقيا وامللحون.   1

دعــوة األعضــاء لرتشــيح ثالثــة أســامء مــن املغاربــة بشــأن عضويــة املقيمــني لرفعهــا إىل الراعــي    2
األمــني ألكادمييــة اململكــة املغربيــة جاللــة امللــك محمــد الســادس.

رسالة أمين السر الدائم ألعضاء األكاديمية
مقر األكادميية : 9 ماي 2017

144
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قضايا التشاوراملكانمع العضوتاريخ اللقاء

أكادميية اململكة املغربيةعبد الكريم غالب22 شتنرب 2016
التجديد الهيكيل والعلمي 

والقانوين لألكادميية.
أكادميية اململكة املغربيةمحمد شفيق26 شتنرب 2016

أكادميية اململكة املغربيةمحمد عالل سينارص27 شتنرب 2016

أكادميية اململكة املغربيةعبّاس الجراري28 شتنرب 2016

سبل اسرتجاع األكادميية 

إلشعاعها الوطني والدويل

أكادميية اململكة املغربيةمحمد فاروق النبهان28 شتنرب 2016

أكادميية اململكة املغربيةمحمد بنرشيفة29 شتنرب 2016

أكادميية اململكة املغربيةالحسني وكاك5 أكتوبر 2016 

مبكتبه بالديوان املليكإدريس الضحاك10 أكتوبر 2016 

عن طريق املراسلةإدريس خليل10 أكتوبر 2016 

العضوية الجديدة للمقيمني
أكادميية اململكة املغربيةالحبيب املاليك3 نونرب 2016

أكادميية اململكة املغربيةإدريس العلوي العبدالوي29 نونرب 2016

أكادميية اململكة املغربيةعبد اللطيف بنعبد الجليل1 دجنرب 2016

تنفيذا لتعليامت راعي أكادميية اململكة املغربية جاللة 

امللك محمد السادس - حفظه الله - الداعية إىل انفتاح 

وجه  الفكرية،  ومنظومتها  هياكلها  وتجديد  األكادميية 

أمني الرس الدائم أمني الرس املساعد للقيام باالستامع إىل 

آراء واقرتاحات أعضاء األكادميية يف هذا املنحى.

ــيد  ــاعد الس ــرس املس ــني ال ــد أم ــك عق ــىل ذل ــاء ع وبن

محمــد الكتــاين لقــاءات تشــاورية مبكتبــه ابتــداء مــن 

تاريــخ 22 شــتنرب 2016 مــع الســادة أعضــاء األكادمييــة 

وفــق الجــدول املرفــق.

لقاءات تشاورية مع أعضاء األكاديمية حول خطة 
التجديد والهيكلة
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تفعيــال للتوجهــات امللكيــة الســامية الحاثــة عــىل العنايــة بالشــباب باعتباره رأســامل املســتقبل، ورفع 

قدراتــه املعرفيــة لإلســهام يف البنــاء التنمــوي والحضــاري للمغــرب الحــدايث، دعــت أكادمييــة اململكــة 

املغربيــة طلبــة املاســرت والدكتــوراه ملتابعــة أنشــطتها املتمثلــة يف دوراتهــا، ندواتهــا، محارضاتهــا، مــن 

املــدن املغربيــة التاليــة : الربــاط، الــدار البيضــاء مراكــش، القنيطــرة، تطــوان، طنجــة، بنــي مــالل، 

ســطات، املحمديــة، وجــدة، فــاس، مكنــاس، الناظــور، أكاديــر، مهيــأة لهــم وســائل النقــل واإلقامــة 

لتمكينهــم مــن االســتفادة مــن الخــربات العلميــة الوطنيــة والدوليــة. بلــغ عــدد املســتفيدين مــن 

هــذه األنشــطة مــا يفــوق 120 3 طالبــا وطالبــة. 

تعميق تكوين طلبة 
املاستر والدكتوراه

16





رافقــت أنشــطة األكادمييــة مواكبــة إعالميــة متنوعــة يف وســائل االعــالم الســمعية والبرصيــة 

ــة  ــرص هــذه التغطي ــا. ومل تقت ــا، واملشــاركني فيه ــا ومحاوره ــا وأهدافه ــة بدواعيه ــة، معرف واملكتوب

اإلعالميــة عــىل األنشــطة املنفــذة يف مقــر األكادمييــة، بــل ورافقتهــا يف باقــي املــدن املغربيــة التــي 

نظمــت بهــا، بتارودانــت، أرفــود، وجــدة وطنجــة، ويف خــارج املغــرب، كاألنشــطة التــي نفــذت مــع 

معهــد العــامل العــريب بباريــس، حيــث تأكــد االهتــامم الكبــري الــذي أصبــح االعــالم يعطيــه ألنشــطة 

األكادمييــة يف الداخــل والخــارج، راســام بذلــك منعطفــا إعالميــا جديــداً يف مشــهد االنفتــاح الثقــايف 

ــة. ــدويل لألكادميي ــي وال الوطن

أنشطة األكاديمية في 
الفضاء اإلعالمي

17
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ــد الجليــل لحجمــري التوجهــات  رشح فيهــا الســيد عب

ــة  ــة اململك ــدة ألكادميي ــة الجدي ــرتاتيجية لالنطالق االس

ــة املغربي

ــة  ــة للرتبي ــة الوطني ــاق اللجن ــا إىل إلح ــار فيه وأش  

والعلــوم والثقافــة باألكادمييــة، كــام قــدم يف هــذه 

النــدوة الخطــوط العريضــة لربنامــج الــدورة 43 

لألكادمييــة.

هــذا وقــد متــت التغطيــة لهــذه النــدوة يف وســائل   

ــربيس. ــاء وهس ــداث واملس ــا: األح ــالم منه اإلع

ندوة صحفية استقبل فيها السيد أمين السر الدائم نخبة من 
الصحافيين

مقر األكادميية : 24 نونرب 2015 

146

عقـد أمـني الـرس الدائـم نـدوة صحفيـة مرفقـا بأمـني الـرس املسـاعد العضـو محمـد الكتـاين ومديـرة 

الجلسـات العضـوة رحمـة بورقيـة.

تناول أمني الرس الدائم الحديث حول محورين هام :

األول : حول أنشطة األكادميية املختلفة يف أفق املنظور الجديد

الثاين : حول الدورة 44، قضاياها، املشاركون فيها، أهميتها.

أعقبـت هـذا العـرض تسـاؤالت مـن قبـل الصحافيـني وإجابـات مـن قبل أمـني الرس الدائـم وأمني   

الـرس املسـاعد ومديـرة الجلسـات. 

ندوة صحفية ألمين السر الدائم حول أنشطة األكاديمية 
والدورة الرابعة واألربعين

مقر األكادميية : 18 يناير 2017
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الندوة الصحفية حول العضو الرئيس ليوبولد سيدار سنغور
مقر األكادميية : 20 أبريل 2017

148

عقــدت أكادمييــة اململكــة املغربيــة لقــاء صحفيــا 

مبقرهــا يــوم 20 أبريــل عــىل الســاعة 11 صباحــا 

اإلنســان  لحقــوق  الوطنــي  املجلــس  مــع  برشاكــة 

ــرس  ــني ال ــا أم ــف، حره ــة للمتاح ــة الوطني واملؤسس

الدائــم عبــد الجليــل لحجمــري واملهــدي قطبــي رئيــس 

املؤسســة الوطنيــة للمتاحــف وممثــل عــن الســيد 

ادريــس اليزمــي رئيــس املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان والســيد مــروان الطويــل.

قــدم أمــني الــرس الدائم عرضــا حــول أنشــطة األكادميية 

الجديــدة واهتامماتهــا بافريقيــا وبعضــو األكادمييــة 

الحــارضة  املؤسســات  ممثــل  قــدم  كــام  ســنغور 

عروضــا حــول اهتامماتهــم البحثيــة والفكريــة والفنيــة 

ــا. بافريقي

ــف  ــيل الصح ــن ممث ــري م ــدد كب ــر ع ــد ح ــذا وق ه

ــني  ــموعة طارح ــة واملس ــة واملكتوب ــة واملرئي اإللكرتوني

ــني. ــىل املتحدث ــئلتهم ع أس

ويكفــي أن نشــري هنــا باختصــار إىل عــدد املواقــع 

الرابعــة  الــدورة  أنشــطة  واكبــت  التــي  اإلعالميــة 

ــام -24 ــة خــالل أي ــي عقــدت باألكادميي واألربعــني الت

.2017 ينايــر   26
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الندوة الصحفية ألمين السر الدائم حول أنشطة األكاديمية 
ومشاريعها املستقبلية

مقر األكادميية : 18 أكتوبر 2017
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عقــد أمــني الــرس الدائــم الســيد عبــد الجليــل لحجمري 

واألنشــطة  باملشــاريع  للتعريــف  صحفيــة  نــدوة 

املســتقبلية لألكادمييــة. وحــر النــدوة أمــني الــرس 

ــوة  ــاين، والعض ــد الكت ــتاذ محم ــو األس ــاعد العض املس

األســتاذة رحمــة بورقيــة، وعــدد مــن الشــخصيات 

ــة. ــع األكادميي ــة م املتعاون

يف كلمــة أمــني الــرس الدائــم التــي افتتــح بهــا أعامل   

النــدوة اســتعرض فيهــا التوجهــات االســرتاتيجية 

واملشــاريع واألنشــطة املأمــول تنفيذهــا خــالل 

الســنوات املقبلــة، اسرتشــادا بالتوجيهــات الســامية 

ــد الســادس  ــك محم ــة املل ــة جالل ــي األكادميي لراع

ــه-. ــرصه الل -ن

أنشطة األكاديمية في الفضاء اإلعالمي
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الندوة الصحفية حول محاضرة السيد مارسيلو أوريخا أكيري
مقر األكادميية : 15 دجنرب 2017

150

حر الندوة أمني الرس الدائم والسيد املحارض، وتناولت الندوة الصحفية ما ييل : 

إلقاء الضوء عىل املحارضات التي تلقى تهييئا للدورة 45 حول أمريكا الالتينية أفقاً للتفكري.  

إلقاء الضوء عىل أهم القضايا التي سيقدمها يف محارضته.   
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الندوة الصحفية حول دورة " أمريكا الالتينية أفقا للتفكير"
مقر األكادميية : 18 أبريل 2018

151

عــىل  الضــوء  إللقــاء  الصحفيــة  النــدوة  عقــدت 

الدواعــي واألهميــة للــدورة الخامســة واألربعــني التــي 

 عقــدت خــالل أيــام 26-24 أبريــل 2018، تحــت عنــوان 

"أمريــكا الالتينيــة أفقــا للتفكــري". حــر النــدوة أمــني 

ــدورة،  ــوع ال ــا مبوض ــدم تعريف ــذي ق ــم ال ــرس الدائ ال

ــة. ــة املقبل ــا، وأنشــطة األكادميي وباملشــاركني فيه

هذا وقد حر إىل جانب أمني الرس الدائم، أمني الرس 

اللطيف  عبد  والعضو  الكتاين  محمد  األستاذ  املساعد 

بنعبد الجليل.

حول  أسئلتهم  األعالم  وسائل  ممثلو  طرح  الختام  ويف 

الرس  أمني  عنها  وأجاب  األكادميية،  وأنشطة  الدورة 

الدائم، وأمني الرس املساعد.
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حر الندوة أمني الرس الدائم والسيدة املحارضة

وفيام ييل جدول باألنشطة التي واكبتها وسائل اإلعالم املختلفة : 

املواكبة اإلعالميةاسم النشاط وتاريخ تنفيذهنوع النشاط

الدورة 45 ألكادميية 

اململكة املغربية

"أمريكا الالتينية أفقاً للتفكري"

24-26 أبريل 2018

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

الرشكة الوطنية لإلذاعة   

والتلفزة املغربية   

 M2 القناة الثانية  

Le Quid  

جريدة العلم  

جريدة أخبار اليوم   

هبة بريس  

Le Matin.ma  

ُمحارضات بالرشاكة مع 

كوليج دو فرانس

"بني االسترشاق والحداثة : الصني، مرآة عاكسة أو مخالفة 

ألوروبا" )آن شونغ(

27 يونيو 2018

"رؤى متقاطعة حول قرص الحمراء خالل القرن التاسع عرش"

)أدهم إلدم(

12 شتنرب 2018

"الربابرة والحضارة: مسار تاريخي" )هري لورنس( 

17 أكتوبر 2018

"سجلامسة، بوابة افريقيا تراث مشرتك وموقع تاريخي مهّدد"

)فرانسوا غزافيي فوفيل( 

5 دجنرب 2018

"األدب : محفز قوي لإلبداع" )أنطولن كومبانيون(

30 يناير 2019

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

Le Quid  

 TéléMaroc  

Menara.ma  
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ُمحارضات برشاكة مع 

مؤسسة العامل العريب 

 Institut du بباريس

Monde Arabe

"هل هناك اسالم افريقى؟" )رومان لواميري(

24-25 يناير 2019 

"انتشار اإلسالم يف افريقيا خالل العصور الوسطى" 

)جوليان لوازو(

5 مارس 2019

"اإلسالم والتجارة وماملك السامرسة يف افريقيا خالل 

العصور الوسطى" )فرانسوا غزافيي فوفيل(

13 مارس 2019

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

أخبار اليوم  

املساء  

مشاهد

"عرض عىل أسوار قصبة الوداية"

20 شتنرب 2018

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

الرشكة الوطنية لإلذاعة   

والتلفزة املغربية   

جريدة العلم، االتحاد   

االشرتايك،

الصباح، املساء واألحداث   

املغربية

Medi 1 TV  

Lematin.ma  

Larelève.ma  

2M القناة الثانية  

Le Quid  
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املواكبة اإلعالميةاسم النشاط وتاريخ تنفيذهنوع النشاط

َورشات امللحون قصد 

تسجيل هذا الفن ضمن 

الالئحة التمثيلية للرتاث 

الثقايف اإلنساين غري 

املادي لدى اليونيسكو

ورشة أرفود

22 يونيو 2018

ورشة تارودانت

14 شتنرب 2018

ورشة أزمور

25 أكتوبر 2018

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

الرشكة الوطنية لإلذاعة   

والتلفزة املغربية 

Le Quid  

هبة بريس  

Le Matin.ma  

Lopinion.ma  

La relève.ma  

360.ma  

الندوات واأليّام 

الدراسية

ندوة " الشيخ زايد ودوره يف بناء العالقات اإلماراتية 

املغربية "

27 نونرب 2018

الدورة السادسة للمنتدى العريب للبحث العلمي 

والتنمية املستدامة

17-19 دجنرب 2018

ندوة "تجليات الغرييّة يف الثقافة العربية"، مبدينة وجدة

21 فرباير 2019

ندوة دولية "عبد الكبري الخطيبي، أّي إرث ترك لنا؟"

20-22 مارس 2019

يوم درايس "العربية والفرنسية، طموح مشرتك"

18 أبريل 2019

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

جريدة األيام  

لإلذاعــة  الوطنيــة  الرشكــة   

املغربيــة  والتلفــزة 

أخبار اليوم  

موقع وجدة سيتي   

الرشق  

Le reporter  

Le Quid  

 TéléMaroc  

360.ma  

Menara.ma  
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محارضات برشاكة مع 

األكادميية الفرنسية

الفصل والَعلامنية. جان لوك ماريون

14 فرباير 2019

االنتقال من القرن العرشين إىل القرن الحادي 

والعرشين.)غابرييل دوبري(

2 ماي 2019

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

العروض الفنية

أرابيسك يف نسخته األوىل

6 دجنرب 2017

املسابقة الدولية للبيانو

1-8 نونرب 2018

أرابيسك يف نسخته الثانية

27 مارس 2019

احتفالية امللحون ديوان املغاربة يف نسختها الثانية : 

"نُزهة الخاطر بصدور الديوان الحادي عرش"

27 أبريل 2019

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

موقع وجدة سيتي   

الرشق  

مغرس  

هبة بريس  

جريدة العلم   

Le Quid  

احتفاء بالوجوه املضيئة 

يف مجاالت الفكر واالبداع

تأسيس التساؤل ومساءلة التأسيس يف الفكر العريب.

)عيل أحمد إسرب "أدونيس"(

20 مارس 2019

العدالة العاملية واألخالق االئتامنية. )طه عبد الرحمن(

24 أبريل 2019

وكالة املغرب العريب لألنباء  

هسربيس  

Le Quid  






