
                     

 

 مجلس الجالية املغربية بالخارج   والتضامن، بشراكة مع تنظم جمعية أغبال للتنمية

 والكلية متعددة التخصصات بالناظور 

 ملتقى أغبال الرابع
 تحت عنوان 

 الريف: املجال والثقافة والتنمية

 ميضار -، بمقّر دار الطالبة 2022غشت   05 - 04يومي 

 

 البرنامج

هذا   دوري،  يندرج  بشكل  تنظيمها  على  والتضامن  للتنمية  أغبال  دأبت جمعية  التي  الندوات  امللتقى ضمن سلسلة 

منه  الغرض  لتبادل  يأن  في    ويتمثل  مناسبة  املشاركين والرؤىاألفكار  كون  والثقافة    حول   بين  والتاريخ  البيئة  أمور 

والتدبير    تتوخى   وتوصيات   بلورة مقترحات   بغرض  ،الهجرةو التنمية    قضاياو  السلوك  أنماط من  في  العقالني  تشجيع 

 مختلف مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 2022غشت  04اليوم األول: الخميس 

03:09 – 00:09 تسجيل واستقبال املشاركين   

 

 الجلسة االفتتاحية 

 الحسن الهروتي الجلسة:رئيس 

 الكلمات االفتتاحية 

 كلمة جمعية أغبال للتنمية والتضامن   ➢

 كلمة مجلس الجالية املغربية بالخارج   ➢

 تعددة التخصصات بالناظور  مكلمة الكلية  ➢

03:09 – :0001  

 

 



 محاضرة افتتاحية

اصر 
ّ
اتي:بن :2010 – :0010 املعارف والخبرات في سياق الثقافات  الُبعّز  

:3510 – :2010 استراحة شاي   

 املحور األول: الديناميات املجالية بالريف

 رئيس الجلسة: امحمد البتكمانتي

 ( الناظور ،  تعددة التخصصاتم الكلية)  علي أزدي موس ى

 أثر الزالزل على املجتمعات: نموذج الريف املغربي 
35:10 – 55:10  

 الدار البيضاء( ،  الحسن الثاني جامعة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةالباز )  و أحمد 

 : تحديات ورهانات وفرص بالريف املجال والرأسمال البشري واالجتماعي 
55:10 – 15:11  

 املحمدية( ،  الحسن الثاني جامعةوالتقنيات، )كلية العلوم محمد كريم ابن الهاشمي 

 تقييم نقط الضعف في خليج الحسيمة: اآلثار املحتملة الرتفاع مستوى سطح البحر 
15:11 – 35:11  

 ( الناظور ، تعددة التخصصاتمكلية ال)يونس الورتي 

 اقتصادية-التحوالت املجالية بساحل إقليم الناظور وانعكاساته السوسيو
35:11 – 55:11  

 ( واإلسكان وسياسة املدينة، الرباط  التراب الوطني والتعمير إعداد)وزارة  زيانيجمال البُ 

 الدريوش  بإقليمالديناميات والتوجهات التنموية 
55:11 – 15:21  

 )إطار تربوي، الرباط(   عبد الحكيم الجطاري 

 نحو دليل سياحي إلقليم الدريوش
15:12 – 3512:  

05:13 – :3512 مناقشة   

 آفاق التنمية الترابية القطاعية   الثاني:املحور 

 سالم الحاجيوي رئيس الجلسة: 

 (  إطار تربوي، الحسيمة) ربوش ي دكمال 

 تروكوت  -أمجاو حالة  لريف الشرقي: باملجال الساحلي لسيناريوهات التنمية 
30:15 – 50:15  

 ( واإلسكان وسياسة املدينة، الرباط التراب الوطني والتعمير  إعداد)وزارة  أحمد العيساوي 

 السياحي بإقليم الحسيمة االستراتيجي املقاربة الخرائطية في التخطيط 
50:15– 10:16   

 ( واإلسكان وسياسة املدينة، الرباط  التراب الوطني والتعمير إعداد)وزارة  سعيد العاللي 

 : جماعات غرب الحسيمة نموذجا العقالني والتدبير  التنمية  التخطيط الحضري بين متطلبات
10:16– 30:16    

 محمد أجعون )كلية اآلداب  والعلوم االنسانية، جامعة السلطان موالي سليمان، بني مالل(

 ( إقليم الدريوش نموذجا) آفاق التنمية الترابية باملجاالت الهامشية 
30:16– 50:16   

 )إطار تربوي، الشاون(عمر أشهبار 

 التراث الثقافي ورهانات التنمية املستدامة في إقليم الحسيمة
16:50 – 17:10 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس( كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ) عادل أقلوش

 ، ميضار نموذجا إلقليم الدريوش باملراكز الحضرية ورهانات التنميةالتحوالت املجالية 
17:10 – 17:30 

 18:00 – 17:30 مناقشة 

 18:20 – 18:00 استراحة شاي 

 



 

 التراث الثقافي وأنماط العيش  الثالث:املحور 

 خالد ورغي  الجلسة:رئيس 

 (الجهوية للثقافة بالجهة الشرقية، وجدة )املديرية  منتصر الوكيلي 

اقتراحات تثمين ا اقع األثرية بإقليم الدريوش: جرد أّولي و  ملو
20:18 – 40:18  

)املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، الرباط(   الحسين بوضيلب  

 املنتوجات الثقافية النسائية والتنمية املستدامة بجبال الريف 
40:18– 00:19   

 ( مركز تكوين مفتش ي التعليم، الرباط) فريد أمعضشو 

 مالمح من الغنى الثقافي بالريف الشرقي، وسبل استثماره في تنمية املنطقة 
00:19– 20:19    

 ( بركان الوطنية،املديرية اإلقليمية لوزارة التربية  )  راد جديم

 الصالح النسوي بالريف: حكاية اللة ميمونة من منظور ثقافي مقارن 
20:19– 40:19   

 )املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة الشرق(   علي مزيان

 (1963- 1882معالم األبعاد السلوكية في مشروع محمد بن عبد الكريم الخطابي )                                     
40:19– 00:20   

   20:30 –20:00 مناقشة 

 2022غشت  05اليوم الثاني: الجمعة 

 : التاريخ واألدب املحور الرابع

 عبد السالم املارس ي رئيس الجلسة: 
 (  ، الجديدةشعيب الدكالي جامعةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ) أحمادو البويلماني 09:50 – 09:30

 في مجالي الفكر والسياسة  أمازيغية قديمة  اتشخصي

 وجدة(  جامعة محمد األول، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  مصطفى الغديري  10:10 – 09:50

 ماألهلية اإلسبانية نية الشعر األمازيغي: الحرب انتاريخ
 
 وذجا

 الدريوش( ، )املديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية يمحمد فارس  10:30 – 10:10

 خالصات الدرس الترجمي األمازيغي باملغرب: الريف املغربي أنموذجا

 (  الرباط، أستاذ باحث) عبد الرحمان الطيبي 10:50 – 10:30

 محاولة التسرب الرأسمالي األوروبي، جبل الحمام نموذجا موقف القبائل الريفية من 

 وجدة(   جامعة محمد األول،  ،العلومكلية  حسن أوراغ )  11:10 – 10:50

 ( Posters AOكتيكية دا ماض ي الريف الشرقي عبر الوثيقة األثرية )عرض لوحات دي

 ( ، بلجيكاجامعة لوفانالتيجاني بولعوالي )  11:30 – 11:10

 تاريخ امطالسة: قراءة في األصل والداللة واملجال الكشف عن 

 تعددة التخصصات، الناظور( م )الكلية الحسن أسويق  11:50 – 11:30

 مؤسسات التعليم بحاضرة بادس زمن بني مرين 

 مناقشة  12:20 – 11:50

 
 

 

 



 
 الهجرة والذاكرة واإلبداع   الخامس:املحور 

 محمد أزروالرئيس الجلسة: 

 (  ، هولنداأستاذ باحث) يالرحمان العيساتعبد  

 بين االقتصاد والهوية باملهجر األمازيغية الريفية كلغة أجنبية  
00:16 – 02:16  

 هولندا(   حوار، )جمعية قاسم أشهبون 

 نماذج من الريف  األّم:مغاربة العالم في تنمية الوطن  إسهام
02:16– 04:16   

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس(  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، )محمد البعزاوي 

 وأمينة ولد الحاج نموذجا تمثل الريف في كتابات املهجر: جمال أزروفي 
40:16– 00:17    

 هولندا(  وروائي،)كاتب مصطفى الحمداوي 

 أوراق من حقيبة الذاكرة
17:00– 20:17   

 بلجيكا( )روائي، حميد الببكاري 

 مربع روبيكقراءة في رواية اللون األحمر في 
17:20 – 17:40 

 18:10 – 17:40 مناقشة  

 

 الجلسة الختامية 

 رئيس الجلسة: محمد السعدي

 قراءة التوصيات  ➢

 املشاركة   اتداتوزيع شه ➢
18:10 – 18:40 

 توقيع اإلصدارات الجديدة ➢

 موسيقية مع الفنان األستاذ عالل شيلح استراحة   ➢
18:40 – 19:30 

 


