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المحلیة  مختبر الدیمقراطیةبمبادرة من  الكلیة متعددة التخصصات بآسفي تنظم
بشراكة مع و l’Équipe de recherche Littérature, Culture et Langage و والحكامة

.مؤسسة ھانس زایدلو مركز تكامل للدراسات و األبحاث  
 

وضوع:ـــیة في مـدوة دولــن  
نطقة المغاربیةالدولة وسؤال الھویة في الم  

 
  2019 مارس 14و 13 تاریخب
الكلیة متعددة التخصصات قاعة الندوات،ب  

  ـ آسفي جامعة القاضي عیاضجامعة 
*******  

الندوة: برنامج  
2019 مارس 13 األربعاءالیوم األول:   

• 30-09– 00-10استقبال المشاركین:   
رئیس شعبة القانون العام، ، للطیف بكوراالستاذ عبد ا: رئاسة  00-10 – 30-10 الجلسة االفتتاحیة:

بالكلیة متعددة التخصصات، آسفي.  
• كلمة المنظمین:   

ü    آسفي.ـ متعددة التخصصات كلیة السید عمید ال 
ü ؛مختبر الدیمقراطیة  المحلیة والحكامة السید   
ü l’equipe de recherche :littérature culture et langage  
ü واألبحاث؛ للدراسات لتكام مركزالسید المدیر التنفیذي ل   
ü بالمغرب. زایدل ھانس مؤسسةالسید ممثل    

د.االدریسي موالي ادریس، أستاذ العالقات الدولیة  :/ رئاسة 35-10 – 30-12الجلسة األولى: 
بالكلیة متعددة التخصصات، آسفي.  

القانون العام.: خیار فاطمة الزھراء، طالبة باحثة في ةالمقرر  
".ثة السیاسیةادمسألة الھویة والح" :مراكشبكلیة الحقوق  التعلیم العاليستاذ أ ؛المالك الوزانيعبد د. .1  

"سؤال الھویّة بین موثوقیّة الّداللة الدینیة ورھان بجامعة الزیتونة، تونس:  دة.مونیة العلمي، أستاذة محاضرة .2

".المرأة نموذجا: الّدولة الوطنیّة  

"سؤال الدولة ون اإلداري، بجامعة القاضي عیاض مراكش: اسیة والقانید.مصطفى الصوفي، أستاذ العلوم الس .3

  .وإشكالیة المفاھیم"
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."ھویة الدولة والتزمین":سفي، آالكلیة المتعددة التخصصاتأستاذ التعلیم العالي بد.عبد الفتاح أبو العز،  .4  

ة الدستوریة الجذور التاریخیة للھوی" الراشیدیة:باحث بالكلیة المتعددة التخصصات،  د.حسن حلوي، أستاذ .5

".المغربیة  

6. "المسألة الدینیة والھویة د.سعید الحاجي، أستاذ التاریخ المعاصر، الكلیة المتعددة التخصصات، تازة:  

". 20الوطنیة من خالل فكر الحركة الوطنیة المغربیة مطلع القرن   

7. المغربیة ما قبل الحمایة بین الھویة "د.محمد فراح، باحث في التاریخ، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، أكادیر:  

   ."التنوع والوحدة

• استراحة شاي. / مناقشة   
، أستاذ التعلیم العالي، نائب د.عبد النبي اضریف :/ رئاسة50-12 – 50-14: ةالثانیالجلسة  .1

عمید كلیة الحقوق، الدار البیضاء.   
• ، باحثة في القانون.الصحراوي كنزةالمقررة:    

1- D.Sidi Omar Azeroual, faculté polydisciplinaire de safi, département des études 

françaises : «L'aspect multiculturel de l'identité maghrébine». 

2- التنازع حول الدور المدني لإلسالم وأزمة " د.عارف علیمي؛ أستاذ بكلیة اآلداب، جامعة صفاقس، تونس: 

."2011ب ثورة الدولة الوطنیة من خالل الجدل القائم في تونس عق  

3- الھویة القانونیة بین التعدد "متعددة التخصصات، آسفي: بالكلیة  القانون العام؛ أستاذة حنان ترموسيدة. 

."والتفرد  

4- سؤال الھویة في عالقة "د.بووشمة الھادي، أستاذ علم االجتماع بالمركز الجامعي تامنغست، الجزائر:  

. "نسق العالقةالسیاسي بالدیني بالجزائر: قراءة تفكیكیة في   

5- السالمیة كمحدد قانوني "الشریعة االجزائر: عة الجیاللي بونعامة، عالل طحطاح؛ أستاذ محاضر بجامد. 

لھویة األسرة المغاربیة: الواقع والتحدیات".  

6- أبعاد السیاسة الدینیة في محاربة "د.عبد الواحد اوالد ملود؛ باحث في القانون العام، جامعة القاضي عیاض:  

. "ب والتطرف بالمغرباإلرھا  

•     50-14 – 00-16  مناقشة 
• 2019 مارس 14الیوم الثاني: الخمیس     

/ رئاسة: د.عبد المالك الوزاني، أستاذ التعلیم العالي، كلیة  00-10 – 00-12الثالثة:الجلسة  .2
الحقوق، مراكش  

كوثر بلغیثي العلوي، باحث في القانون العام.المقررة:  .3  
1. الحركات االحتجاجیة وإعادة تشكیل الھویة "كادیر: ، أمین، أستاذ القانون العام بكلیة الحقوقأد.عبد االلھ  

. "الوطنیة  

2. إفراط في الھویة.. "د.عبد الرحیم العالم، أستاذ الفكر السیاسي والقانون الدستوري، جامعة القاضي عیاض:  

."تفریط في المواطنة  
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3.   ."شكالیة االنتماءالھویة وإ"ددة التخصصات، آسفي: د.محمد أوبلوھو؛ أستاذ باحث بالكلیة المتع 

4. "الھویات د.محمد الصادق بوعالقي، مدیر المركز الجھوي للتربیة والتكوین المستمر، المھدیة، تونس: 

الجماعیة في الدول العربیة: خصوصیات ثقافیة أم صراعات سلطویة".  

5. الحق في المواطنة وسؤال "ألول، سطات: دة.نزھة أخ العرب، باحثة في القانون العام، جامعة الحسن ا 

."الھویة: أفق العالقة وقلق االنزیاح  

6. أمننة الھویة، قراءة في " باحث في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط: د.إسماعیل حمودي، 

  ."سیاسات الھویة بدول شمال افریقیا

• استراحة شاي. / مناقشة   
 

دة.مونیة العلمي، أستاذة محاضرة، بجامعة  ةة: األستاذ/ رئاس20-12 – 30-13: الرابعةالجلسة 
.الزیتونة، تونس  

المقررة: طارق الحرش، باحث في القانون العام.  
 

1. ألمازیغیة في المغرب: ا"د.عبد اللطیف بكور؛ أستاذ القانون الدستوري بالكلیة متعددة التخصصات، آسفي:  
."ي الحیاة العامةالتنصیص القانوني وإشكالیة الترسیم واإلدماج ف بین  

2. ."من أجل نمذجة للھویات الثقافیة"د.حسن الطالب، أستاذ باحث بكلیة اآلداب والعلوم االنسانیة أكادیر:    

3. KARIM SARADOUNI, Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, «La question 

identitaire en Kabylie/Algérie : enjeux et perspectives ». 

4. – NORELHOUDA BOUZEGAOU,	Université Alger 3 Faculté des sciences de l’information et 

de la communication : « la représentation de l’identité culturelle linguistique dans les 

medias : le cas de la télévision».-  

5. المدرسة المغربیة واشكالیة دینامیة "ط: ذ.علي موریف؛ باحث بالمعھد الملكي للثقافة االمازیغیة، الربا 

. "الھویة الوطنیة: قراءة في تحوالت الخطابین السیاسي والتاریخي  

• ابراھیم أولتیت، أستاذ باحث بكلیة الحقوق، / رئاسة: د.40-13 – 40-14: الخامسةالجلسة  
أكادیر.  

.صباح النبیغة، باحثة في القانون.المقررة: ذة  
 

1. "سؤال الدولة في المغرب الكبیر: إشكالیة المرجعیة : باحث في العلوم السیاسیةذ.محمد أمین بن زیتون؛  
والتوصیف".  

2. Lahoucine Aammari, Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal : « The 

problematic of Muslim-Jewish identities in Medina and the Mellah in some 

british travel accounts in Morocco». 
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3. الھویة الوطنیة وتحدیات "ذ.نور الدین أسویق؛ باحث في العلوم السیاسیة، جامعة محمد الخامس الرباط:  

. "العولمة  

4. إشكالیة الھویة "مدیر مركز الدراسات واألبحاث القانونیة واالجتماعیة والتربویة: ذ.كریمي عبد الجبار؛  

."والتربیة في منظومة التربیة والتكوین بالمغرب  

• مناقشة    
قراءة التقریر التركیبي: دة.كریمة خورشا، باحثة في التاریخ وعلم  00-16   اختتام أشغال الندوة: •

جتماع.اال  
 

تنسیق أشغال الندوة:  
 

سیدي عمار أزروال، إبراھیم ، أوبلوھو محمد، عبد الرحیم العالم عبد اللطیف بكور، األساتذة:
.أولتیت  

 
:تحضیریةاللجنة ال  

 
الصوفي  اللطیف بكور، عبد، إبراھیم أولتیت، ادریس اسوكم، منیر البصكري األساتذة:

عبد محمد أوبلوھو،  ابراھیم نادن،أھرو، السعید االدریسي موالي ادریس،  علي الرحالي،فى، مصط
إدریس المیناوي، سمیرة ، إدریس الخضراوي، ھشام عبد الناصر عبد الفتاح أبو العز، ،الرحیم العالم

بن زیتون ، عبد الصمد عفیفي، حنان ترموسي، الحسین أخدوش سعید الحاجي، ،، عبد اإللھ أمیناداللن
  .محمد أمین

 
 


