
 

 امجلـية املغربية نوس ياسات امثلافية 

بحث وعة ال   مس ياسات امثلافيةا حول  مجم

 أ رضية امندوة اموظنية حول موضوع

 "اجليوية وامثلافة"
ثـخرب امثلافة مكوان أ ساس يا من مكوانت امخمنية، ورافـة ميا، ابؾخبارىا من س بل حتليق امخمنية املس خدامة، من خالل ثأ ىيل 

 الإوسان، واهـاكسيا الإجيايب ؿىل املكوانت ال خرى نوخمنية الاكذطادية والاجامتؾية.

ن امثلافة مل وابمرمغ من ب ـظ الإجنازات املسجةل ؿىل مس خوى امخمنية امثلافية ابملغرب، ؿرب حمعات خمخوفة منذ الاس خلالل، فاإ

 حتغ ابلىامتم اذلي يويق ابمواكؽ امثلايف نومغرب املمتثل يف غناه وأ ضامخو وثنوؿو، وذكل ابمللارهة مؽ ال بـاد امخمنوية ال خرى.

ذا اكن امواكؽ امثلايف ابملغر  ن ثنوع وغىن امرتاث واإ ظار امثلافة اموظنية وامرتاث احلضاري املشرتك، فاإ ب يمتزي بدنامغ مكوانثو يف اإ

ة، امثلايف واحلضاري نومغرب جيـل امخمنية امثلافية حرثبط بشلك أ نرب ابجملال احمليل واجليوي، ابمنؼر نوخطوضيات امثلافية اجليوية من هج

 نوخمنية امثلافية اموظنية من هجة اثهية.ول مهية الاهعالق من املس خوى اجليوي 

ومن ىنا حمكن أ مهية ملاربة امبـد امثلايف نوجيوية، يف س ياق ورش اجليوية املوسـة اذلي ؾرفو املغرب، واذلي اهعوق منذ 

ىل امخكريس ادلس خوري ميا، من خالل الإضالح ادلس خوري مس نة  0202س نة  ، 0200بخأ سيس انوجنة الاسدشارية نوجيوية، وضول اإ

، وىو ما ميكن اؾخباره 0991اذلي رفؽ من ماكهة اجليات وامجلاؿات امرتابية، نام حؼيت فيو امثلافة مباكهة أ نرب، ابمللارهة مؽ دس خور 

 بداية س ياسة ثلافية متخدؿىل مس خوايت وأ بـاد خمخوفة وظنية وهجوية. ؿىل مؤرشا

كن أ ن جشلك مدخال نوخأ سيس مس ياسة ثلافية حرابية، ؿىل اؾخبار أ ن اهعالكا من هون اجليوية مي نام ثربز أ مهية ىذه امللاربة،

وأ ن اخنراط اجليات يف ىذه ادلينامية، ميكن أ ن يـعي اجلية يه ال نرث كدرة لسديـاب س ياسة ثلافية ثنعوق من املس خوى احمليل، 

ظار كاهوين موضؽ خمععات ثلافية هجوية م  ذنوؿة ومنسجمة ؿىل املس خوايت امرتابية، نوثلافة فرضا أ نرب، من خالل الاس خفادة من اإ

 وجتاوز مشلك اهمتويل واملوارد امبرشية اذلي ػل يشلك هلعة امضـف ال ساس ية نوس ياسات امثلافية امسابلة.

ظار ىذه امخحولت، ومدى اس خحضار امبـد امثلايف يف مرشوع اجليوية  بناء ؿىل ذكل، مفن املفيد كياس ماكهة امثلافة يف اإ

ىل بـد خعوات من أ جرأ ثو بـد املطادكة ؿىل املواهني امخنؼميية املخـولة ابجليات وامجلاؿات امرتابية ال خرى، ونذا املرسوم اذلي أ ضبح ؿ

ىل  01املخـوق ابمخلس مي اجليوي اجلديد، اذلي كوص ؿدد اجليات من   هجة. 00هجة اإ

سياما مهن ن مويف ىذا امس ياق، واإ وساهية بمنس يم جامـة احلسن امثاين   يف امنلاش اموظين املخـوق ابجليوية، فاإ لكية الآداب وامـووم الإ

بحثو امجلـية املغربية نوس ياسات و  ابدلار امبيضاء وعة ال ، ىذا املوضوع من زاوية اىامتدم نولاربي مس ياسات امثلافيةا حول  مجم

ظار اجليوية، اهعالكا من امنطوص املاهوهية املؤظرة املمتثةل يف امبـد امثلايف، من خالل ىذه امن دوة اميت هعرح فهيا سؤال امثلافة يف اإ

 مالمرنزية اجليوية، وجملال امخمنية امثلافية، ونذكل بدسويط امضوء ؿىل امخجربة املغربية يف اجليوية ويف امس ياسة امثلافية، يف خمخوف

 مس خوايهتا.

وجامؿات حرابية وخطوضا  دوةل ثدخالت خمخوف امفاؿوني من احملوية، وملاربة وامخمنية مـادةل امثلافة يخـوق ال مر بخحويل

آفاق مس خلبل  امـمل ووسائل املاهوهية امنطوص ثعبيق اجليات، وجممتؽ مدين وكعاع خاص يف ىذا اجملال، املخوفرة، ونذكل اسدرشاف أ

 امثلافة ؿىل املس خوى اجليوي.

 واضيؽ امخامية:وسدمتحور أ شغال ىذه امندوة حول امل



 

 امجلـية املغربية نوس ياسات امثلافية 

بحث وعة ال   مس ياسات امثلافيةا حول  مجم

 امواكؽ امثلايف املغريب ؿىل مس خوى خمخوف اجليات، ووضـية امخمنية امثلافية هبا، ومؼاىر امبـد امثلايف يف جتربة اجليوية املغربية؛ 

 لافة، واملواهني الإظار املاهوين واملؤسسايت نوخمنية امثلافية امرتابية، من خالل دس خور املموكة، واملواهني احلامية املنؼمة مالمرنزية وامث

ونومجوس اموظين نوغات وامثلافة املغربية املنخؼر ضدورىا، ونذكل املؤسسات املؤظرة نوـمل  امخنؼميية نوجيات وامجلاؿات امرتابية،

 امثلايف اجليوي ابملغرب؛

  ىل  01امثلافة مكـيار نوخلس مي اجليوي اجلديد، اذلي هلل ؿدد اجليات من  يار يف امخلس مي هجوي؛هجة، ومدى أ مهية ىذا املـ  00اإ

 دور اجلية وامجلاؿات امرتابية ال خرى يف امخمنية امثلافية، وماكهة امثلافة يف امخـاون امالمرنزي وامخوأ مة؛ 

 املسأ ةل امثلافية بني امشأ ن املرنزي ندلوةل والاخذطاص احمليل نوجيات وامجلاؿات امرتابية؛ 

 ظار ظار امثلافة اموظنية املرحكزة ؿىل كمي ال ضاةل واحلداثة والاهفذاح؛لسديـاب امخـددية امثلاف  اجليوية املوسـة اكإ  ية وانوغوية يف اإ

 اهـاكس امخمنية امثلافية ؿىل اجملالت امخمنوية ال خرى الاكذطادية والاجامتؾية ؿىل امطـيد احمليل؛ 

  دماج امش باب يف جممتـو يف ج هيف ميكن نوس ياسات امثلافية اجليوية أ ن ظار ملوماثو وثوابخو امثلاكية. سامه يف حتطني واإ  اإ

 

 




