
 
 
 

 

 سجلماسة سنة على تأسيس مدينة 1300مرور ب احتفاءا
 ينظم المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث 

 (قطاع الثقافة)بدعم من وزارة الثقافة واالتصال 
 وبشراكة مع المجلس الجماعي لبلدية موالي علي الشريف

 حول ا دوليمؤتمرا

الذاكرة ورهان التنمية : سجلماسة الذاكرة ورهان التنمية : سجلماسة الذاكرة ورهان التنمية : سجلماسة
  2019 أكتوبر 05 والسبت 04يومي الجمعة 

 إقليم الرشيدية/بمدينة الريصاني
   

 

 سجلماسة خالل العقود األربعة األخرية، حققت األحباث التارخيية واألثرية اليت جعلت من  
رلال اشتغاذلا تراكما وافيا أتاح الكشف عن جوانب ظلت مغيبة من إرث حاضرة ال ختفى على أحد 

م، 757ىـ ادلوافق لسنة 140مكانتها بني احلواضر ادلغربية؛ حاضرة ذاع صيتها منذ تشييدىا سنة 
 والذي منو تتوزع وإليو ، الذي ال زليد عنوقطب الرحى عشر ادليالدي رابع ال هناية القرنإىلشكلت و

موالي ، وىي أيضا مرقد موالي احلسن الداخل وتصب مسارات طرق قوافل التجار واحلجاج والعلماء
 ملوك الدولة العلوية األماجد الذين تقلدوا أمانة ادلغاربة، ينحدرلذي منو اعلي الشريف احلسين 

 .السابع عشر ادليالديوعضوا عليها بالنواجذ منذ القرن 
وسعيا إىل إبراز ىذا الرتاكم ادلعريف الذي يظل على أمهيتو حبيس دائرة ادلختصني، وجعلو متداوال بني 

، بدعم من وزارة الثقافة المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراثقاعدة واسعة من ادلتلقني، يعتزم 



 
 
 

، وبشراكة مع اجمللس اجلماعي لبلدية موالي علي الشريف، تنظيم مؤدتر (قطاع الثقافة)واالتصال 
، سينعقد مبدينة الريصاين يومي اجلمعة "الذاكرة ورهان التنمية: سجلماسة": دويل اختري لو كعنوان

، وذلك بالتزامن مع االحتفاء مبرور ثالثة عشر قرنا على تأسيس 2019 أكتوبر 05 والسبت 04
 .ادلدينة

 ذلذا ادلؤدتر الدويل إيفاء اللتزاماتو حنو موقع أثري مل ادلعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاثإن يف تنظيم 
واقع األثرية اليت من مقارنة مع بقية املمن العناية  الكامل يكشف بعد مجيع أسراره، ومل ينل حظو

شاكلتو، فبالتعريف بو حتفيز على االىتمام بو وبالذاكرة التارخيية اليت خيتزهنا، ورفع دلنسوب الوعي 
 .بضرورة تثمينو ومحايتو من عوادي الطبيعة وتعديات اإلنسان

 
هداف األ

مناسبة لعرض وتقاسم ادلعلومات والنظر يف إمكانية قراءة تاريخ سجلماسة، قراءة مشولية على ضوء - 
 .ما أجنز من أحباث ودراسات

اكتشاف القضايا األساسية يف عمل ادلشاريع واألحباث ادليدانية والربامج النشيطة بسجلماسة، - 
ومساءلة القائمني عليها بشأن النتائج احملصل عليها فعليا، ىل ىي نتائج تركيبية متماسكة وشاملة؟ 

 أم ال زالت يف حاجة إىل مزيد من الوقت واجلهد والتأصيل؟
استشراف مستقبل البحث األثري مبختلف فروعو بسجلماسة، وبسط أرضية لنقاش نأمل أن - 

ينصب حول كيفية تثمني تراكمات ىذا البحث وجتاوز معيقاتو ووضع أسس لتوجهاتو على ادلديني 
 .ادلتوسط والبعيد

إجياد سبل لتفعيل احلماية القانونية للموقع األثري سجلماسة على ضوء ادلكسب الذي حتقق - 
 .2017 دجنرب 07 بتاريخ ار الوطنية اآلثمؤخرا، وادلتمثل يف تقييده ضمن الئحة

تدارس إمكانية تبين مقاربة مشولية ومندرلة تربط البحث األثري بادلوقع باجلهود الرامية من جهة إىل - 
احملافظة على موقع سجلماسة ومحايتو وتثمينو، ومن جهة ثانية بادلخططات التنموية جبهة درعة 

 .تافياللت الرامية إىل حتقيق العدالة اجملالية ورفع التهميش عن أقاليمها
  
 



 
 
 

 المحاور
 .سجلماسة، اجملال والتاريخ واإلنسان: احملور األول- 
 .أركيولوجية سجلماسة: احملور الثاين- 
 .التثمني ورىانات التنمية: احملور الثالث- 
   

شروط المشاركة 
 .أن يكون ادلوضوع جديدا ومستوفيا للمعايري العلمية ادلعمول هبا ويدخل ضمن أحد زلاور ادلؤدتر- 
 .أن يتم قبولو من طرف جلنة حتكيمية- 
 .2019فرباير  28أن ترسل استمارة ادلشاركة قبل - 
 .2019 يونيو 30أن يبعث نص ادلداخالت ادلقبولة يف أجل أقصاه - 
 taouchikht@gmail.comترسل االستمارة إىل منسق ادلؤدتر على العنوان اإللكرتوين - 
إىل صباح يوم  03تتكفل اللجنة ادلنظمة باإلقامة واإلعاشة للمشاركني من مساء يوم اخلميس - 

 .(ثالث ليايل) 2019 أكتوبر 06األحد 
معرض  سيتم تنظيم برنامج يشمل أنشطة متعددة ومتنوعة، من أمههابادلوازاة مع أشغال ادلؤدتر، - 
 .وقصر أبو عام قى األثرية ادلكتشفة بسجلماسة، وزيارة مؤطرة لكل من ادلوقع األثريلل

 

 

  األستاذ عبد الواحد بن نصر:مدير الندوة
 األستاذ حلسن تاوشيخت :منسق الندوة

 گيگ أمحد الطاىري وحلسن تاوشيخت وزلمد بلعتيق وعبد اهلل فلي وىشام الر:اللجنة العلمية
وزلمد ادللوكي وسعيد واحيحي وزلمد أمراين علوي وعبد العزيز بلبكري أمحد صديقي ومحيد 

 .امجيلي ومبارك بوعصاب
من ادلعهد الوطين لعلوم اآلثار خيتارىم بالتساوي كل  أعضاء  ستة تتألف من:اللجنة المنظمة

 .والرتاث واجمللس اجلماعي لبلدية موالي علي الشريف
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