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املنطقة املغاربیة
 بین تحدیات الواقع وأسئلةاملستقبل 

 ینظم
مرکز الدراسات واألبحاث اإلنسانیة -مدى



بين تحديات الواقع وأسئلة املستقبل 



ينظــم مركــز الدراســات واألبحــاث اإلنســانية –مــدى، يومــي 
الســبت واألحــد 29 / 30 ينايــر 2022، فعاليــات الــدورة 
ــة  ــة حضوري ــك بصيغ ــاريب، وذل ــدى املغ ــرش للمنت ــة ع الثالث
بالنســبة للمشــاركني مــن داخــل املغــرب (فنــدق فــرح مبدينــة 
الدارالبيضــاء)، ومشــاركة عــن بعــد عــرب منصــة التناظــر املــريئ 

ــة. ــدول املغاربي «زووم» بالنســبة للمشــاركني مــن باقــي ال
يتــم تنظيــم هــذه الدورة حــول موضــوع: « املنطقــة املغاربية: 
بــني تحديــات الواقــع وأســئلة املســتقبل»، ويســعى إىل مقاربة 
ــة  ــا املنطق ــي تعرفه ــات الت ــة، والتحدي ــكاليات املطروح اإلش
ــة  ــة والدولي ــريات اإلقليمي ــل املتغ ــا يف ظ ــة، خصوص املغاربي
ومــا عرفــه العــامل مــن تداعيــات ألزمــة كورونــا وتأثرياتهــا عــىل 

التكتــالت اإلقليميــة والعالقــات الدوليــة.



ــاريب يف ســياق  ــدى املغ ــن املنت ــدورة م ــم هــذه ال ــأيت تنظي ي
إقليمــي يتميــز بالتعقيــد بشــكل غــري مســبوق، ولكنــه يدعــو 
إىل تأكيدنــا يف املنتــدى املغــاريب بجميــع نخبــه األكادمييــة 
وفعاليــات املجتمــع املــدين املنخرطــة فيــه، عــىل رضورة إبقــاء 
اتفاقيــة مراكــش حيــة يف األذهــان، وتأكيد انخــراط املجتمعات 
املغاربيــة يف هــذا املــرشوع، باعتبــاره الســبيل األفضــل لتحقيق 

التنميــة، واالســتقرار، وتوفــري الســلم والرفاهيــة لشــعوبنا.
تتحــدد محــاور هــذه الــدورة مــن أشــغال املنتــدى املغــاريب 

عــىل النحــو اآليت:
 

املحور األول: قراءة يف الواقع املغاريب وتحدياته

املحور الثاين: رهانات املمكن

املحور الثالث: ماذا تبقى من الربيع العريب يف املنطقة املغاربية

املحور الرابع: ما العمل؟ (رؤى مغاربية)



2010
نســانية  ال�إ وال�أبحــاث  الدراســات  مركــز  اأطلــق 

ســنة  المغاربــي«  »المنتــدى  برنامــج  –مــدى، 

2010، فــي ذكــرى توقيــع »اتفاقيــة المغــرب 
ســنوية  مناســبة  واأضحــى  بمراكــش  العربــي« 

حــرص مركــز مــدى بمعيــة ال�أعضــاء المؤسســين 

ــة  اأحــد عشــر  ــى اســتمراريتها طيل ــدى عل للمنت

ــنة.  س

المغاربــي  المنتــدى  اأمنــاء  مجلــس  يتشــكل 

مــن وزراء ســابقين، واأكاديمييــن، وبرلمانييــن، 

وفعاليــات مجتمــع مدنــي، مــن ال�أقطــار المغاربية 

الخمســة. 

ــة  ــاء اتفاقي ــى اإبق ــي اإل ــدى المغارب ــدف المنت يه

مراكــش حيــة فــي ال�أذهــان، وتاأكيــد انخــراط 

المشــروع،  هــذا  فــي  المغاربيــة  المجتمعــات 

التنميــة،  لتحقيــق  ال�أفضــل  الســبيل  باعتبــاره 

وال�ســتقرار، وتوفيــر الســلم والرفاهيــة لشــعوبنا.
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