
 

  للثقافة األمازیغیة الدوليمھرجان ال

  ةالدورة الثالثة عشر 

 2017یولیوز  61-41فاس، 

  المنتدى الدولي بفندق المرینینن

  والسھرات الموسیقیة بباب الماكینة

  نتدىمبرنامج ال
 التطرف مواجھة في الثقافي والتنوع األمازیغیة: موضوع حول

  یولیوز 14الجمعة 

 ینالمشارك استقبال 17:00

  و المھرجان نتدىافتتاح الم: 17:30
  الكلمة االفتتاحیة          

  والعالمة الدكتور أحمد الخملیشي والكاتب المبدع عیسة آیت بلیز قباجالمحمد الفاضل تكریم السید : 18:00
 "اللغات نسج":  افتتاحيخطاب : 19:00
 ) كاتب فرنسي(  ھوبیر حداد          
 في المعرضو جولة  حفلة شاي: 19:20

 یولیوز 15السبت 
  اصباح

 
9 : 00 - 9:30 

 1ة قاع
 

  )  معھد العالم العربي، فرنسا ( معطي قبالال :خطاب مبرمج
   انتقاد منطق التطرف 

 فاطمة صدیقي: رئیسة الجلسة
 

9 : 30 – 10:30   

 1 ةقاع

 رؤى حول جوانب الثقافة األمازیغیة في شمال أفریقیا: األولى  جلسةال
 عیسى آیت بلیز: ةرئیس الجلس

   :ندخلوالمت
  ) محمد الخامس، الرباطجامعة ( ایبالسجیاللي الـ



  ) المرصد األمازیغي للحقوق والحریات، الرباط  ( مریم الدمناتي 
  ) نواكشوط، موریتانیاجامعة  ( مدینة توري

   )جامعة سیدي محمد بن عبد هللا، فاس( سلیمان الدویح
   مناقشة  11:00 – 10:30
11:00 – 11:30   

  )جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة ( مایكل ویلیس : خطاب مبرمج
  والجزائر المغرب في األمازیغیة -  اإلسالمیة العالقات المنافسین؟ أو الحلفاء األعداء،                 

  موحى الناجي: رئیس الجلسة
  استراحة 11:50 – 11:30

  
  1 ةقاع

11:50 – 12:20  
 حول نظریات الدراسات الثقافیة والعولمة التمأتـ: الجلسة الثانیة

 ألفونسو دي طورو :رئیس الجلسة
   :ندخلوالمت

  )جامعة فیرجینیا، الوالیات المتحدة( محمد طایفي 
  )بلجیكي، بروكسل –كاتب مغربي ( عیسى آیت بلیز 
  )جامعة قرطاج، تونس( بثینة بنكریدس 

  ) جامعة فلورونس، ایطالیا(  ألبرتو تونیني
  

  مناقشة: 13:00 – 12:35
 

15:30 – 16:15  

  1ة قاع

  األدب والفن والتعایش: الجلسة الثالثة
  الجیاللي السایب :رئیس الجلسة

 
  :ندخلوالمت

   )جامعة فرانسوا رابلیھ في تور، فرنسا( اٍنزا باالمارا 
 )جامعة موالي سلیمان، بني مالل(علي فرتاحي 

   ) یبزیغ، ألمانیاال  جامعة( جولیان توشنیتز
  مناقشة: 16:45 – 16:15

  
16:45 – 17:15   

  ) یبزیغ، ألمانیاال  جامعة(ألفونسو دي تورو : كلمة افتتاحیة
  الثقافة كسالح ضد التطرف

  سحيومحمد ف :الجلسة ةرئیس
  

  استراحة: 18:05 – 17:15
18:05 – 19:35   

 
 2 ةقاع

 "مكافحة التطرف: " ورشة رسم حول موضوع: وازیةجلسة م
 )فاس سیدي محمد بن عبد هللا، جامعة(یجة مدني علوي و طارق صادقي خد إشرافتحت 

 
 18:05 – 19:05  

 1 ةقاع
 التعددیة الثقافیة والتعدد اللغوي والتطرف: الجلسة الرابعة

  جولیان توشنیتز  :الجلسة ةرئیس
  



 : ندخلوالمت
  

  )لبنان(نزار قادر 
  )المعھد الدولي للغات والثقافات، فاس( فاطمة صدیقي

 ) جامعة مصطفى صطمبولي، ماسكارا، الجزائر(  بلقاسم بومدیني
   ) ماسكارا، الجزائرجامعة (  نبیة دادوا حضریة

  
  مناقشة: 19:20 – 18:50

 
 یولیوز 16األحد 

 
09:00 – 12:00   

  
 2 ةقاع

  "مكافحة التطرف: "حول موضوع ورشة الحكایة: وازیةدورة م
 )جامعة فاس( محمد العلميو  )فرنسا( جان ماري سیمون تحت اٍشراف

  
 1 ةقاع

09:00 – 10:00  

 األمازیغیة، الدین والدیمقراطیة:  الجلسة الخامسة
  مریم الدمناتي  :الجلسة ةرئیس

 
  : ندخلوالمت ا

  )لنداوجامعة أتریخت، ھ( جوھان جود
  )فرنسا(بلعسكري ى یحی

 ) المعھد الدولي للغات والثقافات، فاس(  موحى الناجي
 

 مناقشة : 10:30 – 10:00

10:30 – 11:00   

 قیم المساواة في الثقافة األمازیغیة: خطاب مبرمج
  )المرصد األمازیغي للحقوق والحریات، الرباط(ید صأحمد ع

  محمد نضالي :رئیس الجلسة
  استراحة: 11:20 – 11:00

  
11:20 – 12:20 

 تطرف الشباب  :السادسةالجلسة 
  قادرعبد النزار   :الجلسة ةرئیس

 
  :نلودخالمت

 )ھولندي-كاتب مغربي(علي عبد القادر بن
  )باحث وكاتب( بروس مادي وایزمان

  )  فرنسا(  جون ماري سیمون
  مناقشة 12:50 – 12:20

  
  )مركز ابن خلدون، مصر(سعد الدین إبراھیم : خطاب مبرمج  13:20 – 12:50

  االتنوع الثقافي في الشرق األوسط وشمال أفریقی                         
  عبد القادر بنعلي  :رئیس الجلسة

  ني علوياداخدیجة م، أسماء بلقاسميسعیدة الكبیر، محمد نضالي، باسو أجبور، : شعریة اتقراء 13:55 – 13:20



  محمد مبتسم :رئیس الجلسة
   التوصیات والختام 13:55

 السھرات الموسیقیة
  باب الماكینا

 اللیلصف منتمن التاسعة والنصف لیال   إلى 

---- ---------------------------------------------------------------------------------  

  یولیوز  14الجمعة 

)المغرب( عیشة تاشنویتالفنانة  -       

  )اسبانیا( فالمینكو مونیكا الربالمجموعة  -

  )المغرب(الفنان سعید الصنھاجي -

  

--------------------------------------------- ------------------------------------  

  یولیوز  15السبت 

  )المغرب(  تاھالمجموعة أحیدوس  -

  المغرب(الفنان حسن البركاني  -

   )المغرب(الفنانة ابتسام تیسكت -

 ------------------------------------------------------------------------------------  

  یولیوز  16األحد 

  ")المغرب(فنانة حادة أوعكيال -

 )إیطالیا(كونتي   لورامجموعة  -

  )المغرب(الدوزي  عبد الحفیظالفنان  -

 ------------------------------------------------------------------------------------- 


