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تُعد املنطقة املغاربية منطقة تنوع وثراء معريف وتاريخي وجغرايف وثقايف 
وتراثي وهي محطة أساسية النطالق العديد من املشاريع املعرفية ذات 
التكاملي؛ سعيا إلى تقريب الرؤى وتقليص مساحات اخلالف،  الطابع 
وتأثيث السلم املجتمعي وصوال إلى ترسيخ ثقافة احلوار لتعزيز السلم 

والعيش معا بسالم يف املنطقة املغاربية.
ومدخلُُه  ذلك؛  حتقيق  سبيل  يف  توظيُفُه  ميكن  ما  أهمِّ  من  فاحلوار 
والشعوب  األمم  تصنيف  الفارقة يف  العالمات  من  أنَّ  هو  املسألة  إلى 
أديانُها، ومعتقداتها ؛ وهي معجونٌة بطنِي اجلغرافيا، ساريٌة يف مجاري 
رةٌ مبظاهر األنثروبولوجيا واالجتماع  التاريخ، منطلٌق بها االلسن؛ و متفجِّ
اإلنساني. وهذه السياقات تتفاعُل فيما بينها؛ وتُفاِعلُها السياسُة كذلك؛ 
ة الناعمة؛ ومن األفضل أن  ة الصلفة، أو بالقوَّ وقد تقع النزاعات بالقوَّ
الى مصدر  أن تتحول  والدينية قبل  الثقافية  التنوعات  إدارة  باكًرا  يتم 
للنزاعات؛ وهنا يأتي احلوار بني األديان والثقافات وأدواته ومنهجيَّاِتِه، 
الصراع  ا  إمَّ ويُتالفى  األهداف سلمّيًا؛  فينشُط يف حتقيق  ومخرجاته؛ 

ا يُقلَّل من نتائجه وآثاِرِه. ابتداًء؛ وإمَّ
اًل  ومن العوائق شديدِة اإلعاقة يف سبيل غايات احلوار بني األديان - تشكُّ
وانتهاًء- بعُض اخلطابات، كامليز والعنصريَّة والتطرُّف ونحوها - وإن لم 
ين والتديُّن- ومنها خطاب الكراهية الذي  تكن حكًرا على مجاالت الدِّ
ٍة دينيَّة وغير دينيَّة على السواء- ويكون  ل يف بيئاٍت حاضنٍة - مبادَّ يتشكَّ
أوحاّلً وعالًجا.  إيجاًدا،  بّد،  وال  املعادلة  من  الدينيُّون جزًءا  الدارسون 
دة؛ ويترتَّب على  َل األمر؛ بل هي شائكة ومعَقّ ى أَوّ واملسألُة ليست مبا يتبدَّ
ذلك أن تكون دراستها بينيًَّة، واحلواُر يف تفصيالتها تشاركّيًا، والتأسيُس 

ا، وعملّيًا، استمرارّيًا مستداًما.  على املخرجات جاّدً
هذه  حول  والنقاش  التحاور  املغاربي  امللتقى  هذا  خالل  من  ونريد 
واإلثنوغرافيا  واجلغرافيا  التاريخ  فيه  يتقاَرُب  إطاٍر  يف  املوضوعات 
واألنثروبولوجيا؛ وهو اإلطار املغاربي، مبا يخدم املنطقة وساكنَتَها حااًل 
ومآاًل؛ وهو أساًسا يندرج ضمن هدف تعزيز الروابط يف إطار منصات 
ملواجهة حتديات  املغاربية حول مشاريع مشتركة  املنطقة  جتمع شباب 

املنطقة من خالل تعزيز قيم احلوار والعيش املشترك بسالم.
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األهداف :
إبراز التاريخ املشترك، الذاكرة اجلمعية املشتركة، التنوع الثقايف 	 

والديني املشترك يف املنطقة كدعامة لتعزيز قيم احلوار والعيش 
املشترك،

نشر ثقافة احلوار والعيش املشترك ونبذ خطاب الكراهية،	 
والديني 	  األكادميي  املجال  يف  وتنميتها  الشبابية  القدرات  بناء 

ملواجهة  احلوار  أدوات  استخدام  وعلى  البحث  على  واجلمعوي 
خطابات الكراهية والعنف،

خلق منصات وتوفير موارد وقاعدة بيانات ميكن استخدامها يف 	 
تعزيز ثقافة احلوار والسلم يف منظومات التربية والتعليم والتكوين 

والتدريب،
إشراك الفاعلني الدينني يف تعزيز قيم احلوار والعيش املشترك 	 

ومواجهة خطابات الكراهية.

املنهجية:
وسنعتمد يف هذا امللتقى على مقاربة متعددة : نظرية وتطبيقية وعملية 
تطبيقية  ورشات  عامة،  تأطيرية  نظرية  جلسات  شكل  تأخذ  وريادية 
الثقايف  التنوع  عن  املتحدثني  كبار  اجللسات  ينشط  ريادية.   وورشات 
متنوعة  منظورات  من  العربي  املغرب  بلدان  بني  املشترك  والديني 
األكادميي  الشباب  يشارك  كما  ودينية.  وسوسيولوجية  أنثروبولوجية 
إبراز  أجل  من  الورشات  يف  املدني  املجتمع  وقادة  الدينيون  والفاعلون 
مشاريع  واقتراح  املشترك  والديني  الثقايف  للتنوع  تطبيقية  حاالت 
إلدارة هذا التنوع الثقايف والديني، وذلك من أجل إرساء ثقافة احلوار 
واالنسجام االجتماعي، وسيكون الهدف األساسي املتوقع هو الوصول إلى 
مخرجات يف شكل مشروعات بحثية وتدريبية توفر املعطيات واألدوات 
التي تستخدم لنشر ثقافة العيش املشترك واحلوار لدى األجيال الشابة 

يف املنطقة املغاربية واإلفريقية.
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يشارك فيها كبار املتحدثني من خلفيات دينية وثقافية مختلفة
ندوة التنوع الديني : تعالج موضوعات مشتركة مثل :. 	

شخصية األمير عبد القادر والقديس أوغستني مثال	 
أو مناذج و جتارب يف إدارة العيش املشترك	 

ندوة التنوع الثقايف : تعالج موضوعات مثل :. 	
إدراة التنوع الثقايف وجتارب احلوار اجلماعاتي. 	 

ورشات امللتقى : 
مشاريع مبتكرة من أجل ثقافة احلوار والعيش املشترك 

1. مشاريع من أجل تربية احلوار والعيش املشترك:
هدف هذه الورشات عرض مشاريع مبتكرة تهدف الستغالل مساحات 
وبنك  موارد  منصات  املغاربي، الستحداث  والتاريخي  الثقايف  املشترك 
الثقافة احلوارية لدى  لتعزيز قيم السالم واحملبة وزرع بذور  معطيات 
أنثولوجيا  مشروع  إطالق  للورشات  املتوقعة  املخرجات  ومن  الشباب. 
احلوار العيش املشترك بسالم )ورشة 1(، وأماكن ذاكرة املشتركة للحوار 
والعيش املشترك )ورشة 2( الذي سيمكن من توفير أرضية للنصوص 
األدبية والتاريخية وأرضية للمعالم التاريخية واألثرية املغاريية املشتركة 
التقايف والديني تاريخيا  التنوع  تعكس ذاكرة جماعية مشتركة وجتسد 
الوطنية  التربية  منهاج  يف  استعمالها  أجل  من  املغاربية  منطقننا  يف 
املستاري  اجلياللي  )الدكتور  املغاربية  البلدان  يف  التربوية  واملؤسسات 

CRASC وجلنة دار السالم جلنة العارف(.

 2. منصات شبابية للتدريب على احلوار و العيش املشترك 
ومواجهة خطابات الكراهية 

تهدف هذه الورشات هنا إلطالق مشاريع منصات من أجل نشر ثقافة 
احلوار والعيش املشترك يكون هدفها إشرك الباحثني الشباب والقادة 
الدينيني واجلمعويني يف ورشات مشتركة يتم فيها عرض نتائج أبحاث 
وجتارب الفاعلني الدينني واجلمعويني وذلك من أجل التفكير يف خلق 
مبادرات شبانية تهدف لنشر قيم احلوار وثقافة السالم لدى الشباب يف 
الكراهية يف الوسائط اإلجتماعية  املنطقة املغاربية ومواجهة خطابات 
حيث تهدف الورشة إلى جمع الفاعليني الدنيني واجلمعويني والشباب 
من  الهوياتي  والتمييز  الكراهية  خطاب  مبواجهة  املهتمني  األكادميي 
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على  للتدريب  ومشاريع  الظاهرة  يف  للبحث  مشاريع  استحداث  خالل 
وقيم  احلوار  نشر  يف  واستخدامها  الكراهية  خطابات  مواجهة  أدوات 

العيش املشترك يف سالم. )زمالء مركز كايسيد(
3. ورشات مؤسسات مجتمعية يف خدمة السالم : 

الذي  والثقايف  والتربوي  اإلجتماعي  العمل  عرض  إلى  الورشة  تهدف 
والزاويا  الكاثوليكة  )الكنيسة  املنطقة  يف  الدينية  املؤسسات  به  تقوم 
الباحثون  يقدمها  ورقات  خالل  من  املغاربية(  الصوفية  للطرق  التابعة 
الشباب وفاعلون مشاركون من هذه املؤسسات. والهدف هو التفكير يف 
تشجيع الشباب على خلق مبادرات اجتماعية غير ربحية وجمعوية يف 
إطار املقاوالتية االجتماعية من أجل نشر ثقافة السلم واحلوار ومواجهة 
خطابات الكراهية وحتقيق االنسجام االجتماعي يف املجتمعات املغاربية. 
ومن املخرجات املتوقعة للورشة استحداث مبادرات جمعوية مبتكرة تضم 
تسعى  واجلمعويني،  الدينني  والفاعلني  الشباب  األكادمييني  من  نخبة 
وخارجها  املغاربية  املنطقة  داخل  واحلوار  السالم  قضايا  على  للتركيز 
وسد منابع خطاب الكراهية، من خالل البحث العلمي اجلاد، واإلنتاج 

املعريف والثقايف. )الدكتور مصطفى راجعي(.

أنشطة ثقافية : 
معرض الشيخ أحمد بن مصطفى العالوي، مؤسس مدرسة التسامح 	 

والتعايش، )مؤسسة جنة العارف(،
 	،KAICIID التعريف بـ
عرض أشرطة وثائقية وحفل أندلسي.	 
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اخلميس 28 أكتوبر 2021 : استقبال الضيوف والتسجيل
اجلمعة 29 أكتوبر 2021

كلمات االفتتاح  
كلمة السيد سماعني إساملة، منسق الفعالية وممثل مؤسسة جنة العارف،

كلمة البروفيسور محمد أبو النمر، كبير مستشاري ورئيس قسم البرامج يف 
مركز احلوار العاملي كايسيد )عن طريق تقنية التحاضر عن بعد(،

كلمة األستاذ وسيم حداد، مدير البرامج للمنطقة العربية، )عن طريق تقنية 
التحاضر عن بعد(

كلمة املنسق العلمي )د. راجعي مصطفى، جامعة مستغامن(،

09:45 - 08:30

استراحة 10:00 - 09:45

 اجللسة الصباحية  األولى: التنوع الديني ودوره يف تعزيز 
احلوار والعيش املشترك، مسهل اجللسة: د. راجعي مصطفى )جامعة مستغامن(

 حول األمير عبد القادر ودوره يف احلوار والعيش املشترك، 
د. عصام طوالبي رئيس كرسي اليونسكو األمير عبد القادر حلقوق االنسان 

وثقافة السلم، جامعة اجلزائر1
10:15 -  10:00

 التنوع الثقايف والديني يف املدرسة اجلزائرية 
CRASC د. اجلياللي املستاري، مركز البحث يف االنثربولوجيا االجتماعية والثقافية

10:30 - 10:15

أثر املقومات االجتماعية يف تعزيز قيم السالم والعيش املشترك ليبيا 
منوذجا )عن طريق تقنية التحاضر عن بعد(،

د.محمد أبو جنيلة عضو هيئة التدريس يف كلية اآلداب والعلوم ،جامعة بنغازي. 
أستاذ الدراسات اإلسالمية والعربية.

10:45 -  10:30

جتارب ناجحة للتعايش الديني يف اجلزائر،
مداخلة ثنائية د.ياسني نوي، باحث دكتوراه تخصص حوار األديان، جامعة 

األمير عبد القادر للعلوم االسالمية، زميل يف مركز كايسيد 
د.فيروز بيبي، زميلة يف مركز كايسيد، وعضو اللجنة التوجيهية ملنتدى االحتاد 

االفريقي للحوار بني أتباع األديان والثقافات، قسنطينة

11:00 - 10:45

مسألة التنوع الديني و املؤسسات العلمية يف بالد املغرب العربي: املعهد 
العالي للحضارة اإلسالمية منوذجا، )عن طريق تقنية التحاضر عن بعد(،

د. رمضان برهومي، أستاذ علم الكالم و قضايا الفكر املعاصر وحوار األديان
املعهد العالي للحضارة اإلسالمية جامعة الزيتونة، تونس

11:15 - 11:00

مناقشة وأسئلة اوفالين وأونالين 12:00 - 11:15

فترة الغداء 13:30 - 12:00

ورشات يوم اجلمعة 29 أكتوبر 
كل الورشات بالتوازي

ورشة مشاريع من أجل تربية احلوار والعيش املشترك . 1
ورشة منصات شبابية للتدريب على احلوار والعيش املشترك ومواجهة . 2

خطابات الكراهية
ورشة مؤسسات مجتمعية من أجل احلوار و السالم . 	

16.00 - 14:30

استراحة 16.30 - 16:00

مواصلة الورشات 17.30 - 16:30

سهرة مع فيلم وثائقي عن األمير عبد القادر 20:30
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السبت 30 أكتوبر 2021
اجللسة الصباحية الثانية :

التنوع الثقايف وإدارته لتعزير احلوار و العيش املشترك بسالم
مسهل اجللسة: د. سفيان شتيوي )جامعة باتنة( 

الصراعات الهوياتية والتصدع االجتماعي
د. عبد العالي عبد القادر، أستاذ العلوم السياسية ،جامعة سعيدة 09:15 - 09:00

جترية مدرسة االختالف كتجربة للعيش املشترك يف اجلزائر، )كلمة 
مسجلة(

األب خوسي ماريا كنسية السيدة االفريقية، اجلزائر
09:30 - 09:15

دالالت األكالت الشعبية التقليدية املغاربية، قراءة يف رمزية طبق 
 الكسكسي 

د. علي عليوة، علم االجتماع الثقايف والتربوي جامعة محمد الشريف مساعدية، 
سوق أهراس 

09:45 - 09:30

مقاربة الدولة مابعد الكولنيالية يف العالم العربي للتعدد الثقايف احلالة 
املوريتانية منوذجا )عن طريق تقنية التحاضر عن بعد(،

د. أحمد محمد األمني انداري، أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم القانون 
العام والسياسة الشرعية، بجامعة العلوم االسالمية بالعيون - موريتانيا

 10:00 - 09:45

استراحة 10:30 - 10:00

 التسامح والعيش املشترك يف فلسفة مواثيق وأدبيات الثورة اجلزائرية 
د. مولود قرين أستاذ محاضر يف التاريخ احلديث واملعاصر جامعة املدية 10:45 - 10:30

 إدارة احلوار والتعايش اجلماعاتي من خالل جتربة غرداية 
CRASC 10:45 - 11:00 د. فؤاد نوار، د. مجاهدي مصطفى، مدراء بحث

 Une experience réelle de vie, de travail 
dans la différence et dans la paix

Graziella Rapacioli, directrice de Caritas Alger
11:15 - 11:00

مناقشة وأسئلة اوفالين وأونالين 12:00 - 11:15

فترة الغداء 13:30 - 12:00

ورشات يوم السبت 30 أكتوبر 

كل الورشات بالتوازي
ورشة مشاريع من أجل تربية احلوار والعيش املشترك . 1
ورشة منصات شبابية للتدريب على احلوار والعيش املشترك ومواجهة . 2

خطابات الكراهية
ورشة مؤسسات مجتمعية من أجل احلوار والسالم . 	

16.00 - 14:30

استراحة 16.30 - 16:00

مواصلة الورشات 17.30 - 16:30

قراءات نتائج الورشات ومناقشة عامة لنتائج امللتقى 19.30 - 18:00

حفل فني أندلسي من تنشيط فرقة األمل ملؤسسة جنة العارف 22.00 - 21:00
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المؤسسة المتوسطية للتنمية المستدامة جنة العارف
وادي احلدائق، دبدابة، صيادة، مستغامن

contact@djanatualarif.net
www.djanatualarif.net

المنسق العلمي :
الدكتور مصطفى رجعي

05 53 40 56 41

منسق الفعالية :
السيد سماعين إسالمة

05 55 67 85 49


