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األرضية
يحظى�التفك���العل������خطابات�الهو�ة�بأهمية�بارزة�ع���مستوى�فهم�اال�سان�املغر�ي����عالقتھ�بذاتھ�

و�اآلخر�ا��تلف.�فالهو�ات�مدخل�لفهم�الثقافات�الفرعية�ومؤسسا��ا�االجتماعية�الفاعلة،�والتنوع�الذي�

�سم�سلو�ات�االفراد����وضعيات�مماثلة،�وإدراك�تداعيات�خطابات�الهو�ة�ع���الو���ا��م������ا��ياة�

اليومية،�وكيفية�تحول�الهو�ات�إ���تصورات�ايديولوجية؛�ت��افع�عن�م�ان��ا�االجتماعية�والسياسية����

دستور�الدولة،�ومساءلة�قدرة�الدولة�كفاعل�سيا����ع���اس�يعاب��عددية�الهو�ات�الثقافية�وتدب���التنوع�

الثقا���من�اجل�تحقيق�الع�ش�املش��ك.�

ساهمت�العلوم�االجتماعية���اية�القرن�التاسع�عشر����اك�شاف�املغرب�الذين��ان�حي��ا�مجهوال�بال�سبة�

األن��و�ولوجيا� توجهت� إذ� االستعماري؛� للمشروع� التمهيد� �غرض� ا��تلفة� هو�اتھ� ورصد� لألورو�ي�ن،�

مها�السياسية�التقليدية�وكيفية�
ُ
ظ
ُ
ستعَمرة�لفهم�مقوما��ا�ون

ُ
االستعمار�ة�إ���دراسة�ب�يات�ا��تمعات�امل

�شكيلها�للزعامات�ا��لية،�وتحديد�ا��صائص�الهو�اتية�ال���تمحورت�حول�القبيلة�والزاو�ة�كمؤسسات�

تقليدية�فاعلة����الب�يات�االجتماعية�آنذاك،�وال���قادت�دراسا��ا�العلمية�من�طرف�املستعمر�الفر�����إ���

فهم�خر�طة�الهو�ات�الثقافية،�وتجن�بھ�مخاطر�ردات�فعلها�غ���املتوقعة.�

���إطار�فهم�الهو�ات�باملغرب،�تطرق�إدموند�دو�ي�Edmond Doutté(1926-1869)�ع���رحالتھ�االستكشافية�

إ���الهو�ات�ال���ت�تجها�مؤسسات�الزوايا�املغار�ية،�م��زا�مسارات�انتاج�ظاهرة�الص��اء�كزعماء�محلي�ن�

والطبية� القضائية� ادوارهم� وكذا� املغار�ية،� ا��تمعات� ��� السياسية� سلط��م� وامتدادات� واصنافهم،�

واألمنية،�و���دراسة�أنجزها�إدموند�دو�ي�لتوف���معرفة�علمية�حول�الهو�ات�الثقافية�ووظائفها�املضمرة�

والعلنية��غرض�اإلعداد�إلدماج�املغرب����دائرة�التأث���الفر����.

تقدم�الهو�ة�نفسها�باعتبارها�حاملة�لوظيفة�تص�يفية�تحدد�اآلخر�املطابق�وا��تلف،�الصديق�والعدو،�

القر�ب�والبعيد،�املعلوم�وا��هول.�و�ناء�ع���تص�يفية�الهو�ة،�قامت�ا��ركة�الوطنية�بتجاوز�التص�يفات�

الهو�اتية�القائمة�ع���الوالءات�ا��لية�-القبلية�او�الزاو�اتية�أو�القرابية-�نحو��شكيل�هو�ة�جماعية�قائمة�

ع���الوالء�للوطن�واالسالم�واللغة�العر�ية.�و��ذا�التص�يف�وضعت�ا��ركة�الوطنية�املستعمر����خانة�

العدو،�وتب�ت�ع���هو���ا�الوطنية�مختلف�أش�ال�مقاومة�تواجده.����املقابل،�اس�ثمر�املستعمر�الفر��������

دعم�تنوع�الهو�ات�الثقافية،�واستخدامھ�السيا����لهذا�التنوع��من�أجل�التفرقة�ب�ن�العرب�واالماز�غ����

ا��تمع�املغر�ي.�

إذا��انت�الهو�ات�تتحدد����ا��تمع�املغر�ي�عن�طر�ق�عناصر�مش��كة��اللغة�والدين�والعرق�والعادات،�فإ��ا�

ظلت�حاملة�أل�عاد�داخلية�ترس��ا�القبيلة�والزاو�ة�وأنظمة�القرابة،�وأ�عاد�خارجية�ي�تجها�تمدد�وخفوت�

ال����عرف�هو�اتھ� الو���ا��م��.�و�عت���ا��تمع�املغر�ي�من�ا��تمعات� التصورات�االيديولوجية�لدى�

الثقافية�تداخال�ب�ن�الداخ���وا��ار��؛�إذ�أضمرت�الهو�ات�الداخلية�حضورها�العل���وظلت����حالة�كمون�

ثقا������سياق�صعود�األيديولوجيات�الشمولية�–القومية،�اش��اكية،�لي��الية...-�ال���كبحت�فعالية�الهو�ات�

الثقافية�لصا���االعتقاد����الهو�ات�ال�ليانية�أو�مشروع�ا��ماعة/األمة�املتخيلة،�و�التا���قدمت�تصورات�

أيديولوجية�اعت��ت�الهو�ات�عائقا����وجھ�التقدم�اال�سا�ي.�

���سياق�خفوت�فعالية�الهو�ات�ال�ليانية�وقدر��ا�ع���التعبئة�ا��ماه��ية����ا��تمعات�املعاصرة،�فإن�

الو���السيا����توجھ�للتخفيف�من�حدة�الشعارات�الك��ى�املتولدة�عن�االعتقاد����تصور�الدولة-األمة�

والوهم�الوحدوي�الذي�أهمل�التنوع�الثقا��،�و�التا���إعادة�استدعاء�الهو�ات����إطار�تصور�الدولة�الوطنية�

الذي�يقوم�ع���تدب���التنوع�الثقا���بدل�االس�ناد�ع���الهو�ة�األحادية.�وهذا�املنعطف�ال�يمكن�فهمھ�دون�

إدراك�كيفية�أد��ة�الهو�ات�كما�طرحها�الباحث�حسن�رشيق،�وتحو�لها�إ���حر�ات�اجتماعية�و�عب��ات�

البناء� ��� مل�ان��ا� االعتبار� وإعادة� استمرار���ا،� ع��� ا��افظة� إ��� ��دف� دفاعية� طبيعة� ذات� احتجاجية�

االجتما���والسيا���،�وهو�ما�يفهم�من�انتقاد�ا��ركة�األماز�غية�باملغرب�ألحادية�اللغة�والثقافة����الهو�ة�

القومية�العر�ية.�

ال��ش�ل�العودة���طاب�الهو�ات����ا��تمع�املغر�ي�قطيعة���ائية�مع�الهو�ات�ال�ليانية،�وإنما�إعادة��شكيل�

ل��ات�ية�تفضيلية�ذات��عد�عل��؛�تجعل�اال�سان�املغر�ي�قادرا�ع���استدعاء�رصيده�الهو�ا�ي�حسب�سياقاتھ�

االجتماعية،�وما��ستوجبھ�من�أفعال�اجتماعية.�فالهو�ات�ال�تقتصر�ع���الوظيفة�التص�يفية�لألفراد�بناء�

ع���محددات�اللغة�والدين�والقرابة...إ��،�وإنما�لها�وظيفة�عملية�تكمن����تحديد�ما�ي�ب���فعلھ�وما�ي�ب���

تجنبھ����العالقات�االجتماعية�واالقتصادية�والسياسية�ال���لم��عد�تقتصر�ع���العالم�املادي،�بل�امتدت�إ���

العالم�الرق���الذي�استطاع�اس�يعاب�الهو�ات�ووظائفها�التص�يفية�والعملية�واأليديولوجية.�����

رغم�أن�الهو�ات�فقدت�ب�يا��ا�التقليدية�القرابية�والقبلية�والعرقية�والزاو�اتية،�غ���أن�وظيف��ا�العملية�

كب�يات�ذهنية�مازالت��سري����مختلف�مفاصل�ا��ياة�االجتماعية.�فما�قدمھ�الباحث�عبد�هللا�حمودي�ي��ز�

أن�منطق�الشيخ�واملر�د�كب�ية�ذهنية�لھ�امتداد����ا��قل�السيا���،�و�تم�االس�ناد�إليھ�من�اجل�التص�يف�

ب�ن�الفاعل�ن�وتحديد�درجة�وال��م�السيا���.�كما�ان�القبيلة�كب�ية�ذهنية�ما�زالت�تجثم�ع���الو���السيا����

���تدب���ا��مالت�االنتخابية�ومخرجا��ا�السياسية�باملغرب،�وتمتد�هذه�الب�ية�إ���ا��قل�الر�ا����ع���شا�لة�

عص�يات�ر�اضية-�اإلل��اس��Ultras-�قادرة�ع���التعبئة�لتوسيع�قاعدة�امل��ع�ن،�وتنظيمهم�االجتما���عن�

طر�ق�ترسيخ�قواعد�وسلو�ات�مش��كة�تم��هم�عن�با���مجموعات�ال���يع�األخرى.����

محاور الندوة

- تحديدات�الهو�ة�ووقا�عها.�

- الهو�ات����ضوء�مفهوم�الدولة.

- تحو�ل�الهو�ات�إ���أيديولوجيات����ا��طاب�السيا����املعاصر.

- الهو�ات����ا��ر�ات�االجتماعية�املعاصرة.

- الهو�ات����ا��قل�ن�الرق���والر�ا���.

- الهو�ات�واستخداما��ا�االجتماعية�.

شروط المشاركة

-�تقدم�امل��صات�باللغة�العر�ية�وفق�عدد��لمات�ال�يقل�عن�300��لمة،�وأن�تتضمن�امل��صات�عنوان�

الورقة�البحثية�واش�اليا��ا�وفرضيا��ا�واملن���املعتمد،�وكذا�الئحة�املراجع�ال���س�س�ند�إل��ا�الباحث��ش�ل�

موجز؛�

-�يرفق�امل��ص�بمختصر�الس��ة�العلمية�للباحث�ال���ي�ب���أن�تتضمن�(مدينة�املشارك�-�رقم�الهاتف�-��ال��يد�

االلك��و�ي�-�الدرجة�العلمية�-��التخصص�البح���-��ا��امعة-�امل�شورات�العلمية�للباحث،�وع���وجھ�

ا��صوص�ما�لھ�صلة�بموضوع�اليوم�الدرا���)؛��

-�رصانة�البحث�وعدم��شره�واملشاركة�بھ����ملتقيات�وإصدارات�سابقة؛

ا�بأحد�ا��اور�املق��حة�او�متضمنا�ملوضوع�يتقاطع�مع�محاور�الندوة؛
ً
-�أن�ي�ون�امل��ص�مرتبط

-�أن�يح��م��امل��ص�و�الورقة�البحثية�ال��ائية�املعاي���التالية:�نوع�ا��ط�Traditional Arabic��ب��م�16�للم�ن�

و14�للهامش�بال�سبة�للغة�للعر�ية،�أما�اللغة�األجن�ية�فيأخذ�ف��ا�نوع�ا��ط�Times New Roman�ب��م�14�

للم�ن�و10�للهامش؛

-���ي�ب���ان�تتضمن�الورقة�البحثية�ال��ائية�عدد��لمات�ت��اوح�ما�ب�ن�4000�و�6000��لمة،�مرفقة�بم��ص�ن�

بالعر�ية�واالنجل��ية،�يتضمنان�أسفلهما�أبرز�املفاهيم�ا��ور�ة�ال���استخدمها�الباحث.���

 معايير التوثيق

          أ. توثيق المجالت

�باسم�العائلة،�عنوان�املقالة،�اسم�ا��لة،�رقم�ا��لد،�رقم�العدد،�سنة�
ً
����-�اسم�الباحث�(الباحث�ن)�بدءا

ال�شر.�أرقام�الصفحات.

          ب. توثيق الكتب

�باسم�العائلة،�عنوان�الكتاب،�الطبعة،�دار�ال�شر،�املدينة،�سنة�ال�شر.�
ً
-�اسم�املؤلف�(املؤلف�ن)�بدءا

الصفحة.

          ت .توثيق رسالة بحثية

�باسم�العائلة،�عنوان�الدراسة،�نوع�رسالة،��اسم�ا��امعة،��املدينة،��السنة.�
ً
-�اسم�صاحب�الرسالة�بدءا

الصفحة.�

          ث. تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية

-��اسم�ا��هة،�عنوان�التقر�ر،�سنة�ال�شر.��الصفحة.�

ج.�توثيق��موقع�الك��و�ي:

-��اسم�املؤلف،�عنوان�املوضوع،�سنة�ال�شر،�الرابط�االلك��و�ي�وتار�خ�اخر�ز�ارة�للرابط.

          ح - الئحة المراجع 

-�ترتب�املراجع�واملصادر����الئحة���ائية�بال�سلسل�األبجدي�حسب�اسم�املؤلف.

مواعيد هامة

إرسال�م��صات�األوراق�البحثية��قبل�20�يناير�2023؛

إعالن�نتائج�انتقاء�امل��صات�البحثية�يوم�31�يناير�2023؛

التوصل�باألوراق�البحثية�ال��ائية�قبل�20�ف��اير�2023؛

تنظم�الندوة�يوم�4�مارس�2023؛

ترسل�امل��صات�واألوراق�البحثية�ال��ائية�ع���ال��يد�اإللك��و�ي�اآل�ي:�

rihanatmada98@gmail.com

ت�شر�األوراق�البحثية�املقدمة�ضمن�عدد�خاص����ا��لة�البحثية�رهانات�.

لجنة التنسيق

ا��تار�بنعبدالوي�

حياة�الدر���

زكر�اء�أكضيض

عبد�الرزاق�بالل

عبد�العا���صابر�

عبد�اإللھ�الك��ة

محمد�جليد�

عبد�اللطيف�ا��ا����
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ظلت�حاملة�أل�عاد�داخلية�ترس��ا�القبيلة�والزاو�ة�وأنظمة�القرابة،�وأ�عاد�خارجية�ي�تجها�تمدد�وخفوت�

ال����عرف�هو�اتھ� الو���ا��م��.�و�عت���ا��تمع�املغر�ي�من�ا��تمعات� التصورات�االيديولوجية�لدى�

الثقافية�تداخال�ب�ن�الداخ���وا��ار��؛�إذ�أضمرت�الهو�ات�الداخلية�حضورها�العل���وظلت����حالة�كمون�

ثقا������سياق�صعود�األيديولوجيات�الشمولية�–القومية،�اش��اكية،�لي��الية...-�ال���كبحت�فعالية�الهو�ات�

الثقافية�لصا���االعتقاد����الهو�ات�ال�ليانية�أو�مشروع�ا��ماعة/األمة�املتخيلة،�و�التا���قدمت�تصورات�

أيديولوجية�اعت��ت�الهو�ات�عائقا����وجھ�التقدم�اال�سا�ي.�

���سياق�خفوت�فعالية�الهو�ات�ال�ليانية�وقدر��ا�ع���التعبئة�ا��ماه��ية����ا��تمعات�املعاصرة،�فإن�

الو���السيا����توجھ�للتخفيف�من�حدة�الشعارات�الك��ى�املتولدة�عن�االعتقاد����تصور�الدولة-األمة�

والوهم�الوحدوي�الذي�أهمل�التنوع�الثقا��،�و�التا���إعادة�استدعاء�الهو�ات����إطار�تصور�الدولة�الوطنية�

الذي�يقوم�ع���تدب���التنوع�الثقا���بدل�االس�ناد�ع���الهو�ة�األحادية.�وهذا�املنعطف�ال�يمكن�فهمھ�دون�

إدراك�كيفية�أد��ة�الهو�ات�كما�طرحها�الباحث�حسن�رشيق،�وتحو�لها�إ���حر�ات�اجتماعية�و�عب��ات�

البناء� ��� مل�ان��ا� االعتبار� وإعادة� استمرار���ا،� ع��� ا��افظة� إ��� ��دف� دفاعية� طبيعة� ذات� احتجاجية�

االجتما���والسيا���،�وهو�ما�يفهم�من�انتقاد�ا��ركة�األماز�غية�باملغرب�ألحادية�اللغة�والثقافة����الهو�ة�

القومية�العر�ية.�

ال��ش�ل�العودة���طاب�الهو�ات����ا��تمع�املغر�ي�قطيعة���ائية�مع�الهو�ات�ال�ليانية،�وإنما�إعادة��شكيل�

ل��ات�ية�تفضيلية�ذات��عد�عل��؛�تجعل�اال�سان�املغر�ي�قادرا�ع���استدعاء�رصيده�الهو�ا�ي�حسب�سياقاتھ�

االجتماعية،�وما��ستوجبھ�من�أفعال�اجتماعية.�فالهو�ات�ال�تقتصر�ع���الوظيفة�التص�يفية�لألفراد�بناء�

ع���محددات�اللغة�والدين�والقرابة...إ��،�وإنما�لها�وظيفة�عملية�تكمن����تحديد�ما�ي�ب���فعلھ�وما�ي�ب���

تجنبھ����العالقات�االجتماعية�واالقتصادية�والسياسية�ال���لم��عد�تقتصر�ع���العالم�املادي،�بل�امتدت�إ���

العالم�الرق���الذي�استطاع�اس�يعاب�الهو�ات�ووظائفها�التص�يفية�والعملية�واأليديولوجية.�����

رغم�أن�الهو�ات�فقدت�ب�يا��ا�التقليدية�القرابية�والقبلية�والعرقية�والزاو�اتية،�غ���أن�وظيف��ا�العملية�

كب�يات�ذهنية�مازالت��سري����مختلف�مفاصل�ا��ياة�االجتماعية.�فما�قدمھ�الباحث�عبد�هللا�حمودي�ي��ز�

أن�منطق�الشيخ�واملر�د�كب�ية�ذهنية�لھ�امتداد����ا��قل�السيا���،�و�تم�االس�ناد�إليھ�من�اجل�التص�يف�

ب�ن�الفاعل�ن�وتحديد�درجة�وال��م�السيا���.�كما�ان�القبيلة�كب�ية�ذهنية�ما�زالت�تجثم�ع���الو���السيا����

���تدب���ا��مالت�االنتخابية�ومخرجا��ا�السياسية�باملغرب،�وتمتد�هذه�الب�ية�إ���ا��قل�الر�ا����ع���شا�لة�

عص�يات�ر�اضية-�اإلل��اس��Ultras-�قادرة�ع���التعبئة�لتوسيع�قاعدة�امل��ع�ن،�وتنظيمهم�االجتما���عن�

طر�ق�ترسيخ�قواعد�وسلو�ات�مش��كة�تم��هم�عن�با���مجموعات�ال���يع�األخرى.����

محاور الندوة

- تحديدات�الهو�ة�ووقا�عها.�

- الهو�ات����ضوء�مفهوم�الدولة.

- تحو�ل�الهو�ات�إ���أيديولوجيات����ا��طاب�السيا����املعاصر.

- الهو�ات����ا��ر�ات�االجتماعية�املعاصرة.

- الهو�ات����ا��قل�ن�الرق���والر�ا���.

- الهو�ات�واستخداما��ا�االجتماعية�.

شروط المشاركة

-�تقدم�امل��صات�باللغة�العر�ية�وفق�عدد��لمات�ال�يقل�عن�300��لمة،�وأن�تتضمن�امل��صات�عنوان�

الورقة�البحثية�واش�اليا��ا�وفرضيا��ا�واملن���املعتمد،�وكذا�الئحة�املراجع�ال���س�س�ند�إل��ا�الباحث��ش�ل�

موجز؛�

-�يرفق�امل��ص�بمختصر�الس��ة�العلمية�للباحث�ال���ي�ب���أن�تتضمن�(مدينة�املشارك�-�رقم�الهاتف�-��ال��يد�

االلك��و�ي�-�الدرجة�العلمية�-��التخصص�البح���-��ا��امعة-�امل�شورات�العلمية�للباحث،�وع���وجھ�

ا��صوص�ما�لھ�صلة�بموضوع�اليوم�الدرا���)؛��

-�رصانة�البحث�وعدم��شره�واملشاركة�بھ����ملتقيات�وإصدارات�سابقة؛

ا�بأحد�ا��اور�املق��حة�او�متضمنا�ملوضوع�يتقاطع�مع�محاور�الندوة؛
ً
-�أن�ي�ون�امل��ص�مرتبط

-�أن�يح��م��امل��ص�و�الورقة�البحثية�ال��ائية�املعاي���التالية:�نوع�ا��ط�Traditional Arabic��ب��م�16�للم�ن�

و14�للهامش�بال�سبة�للغة�للعر�ية،�أما�اللغة�األجن�ية�فيأخذ�ف��ا�نوع�ا��ط�Times New Roman�ب��م�14�

للم�ن�و10�للهامش؛

-���ي�ب���ان�تتضمن�الورقة�البحثية�ال��ائية�عدد��لمات�ت��اوح�ما�ب�ن�4000�و�6000��لمة،�مرفقة�بم��ص�ن�

بالعر�ية�واالنجل��ية،�يتضمنان�أسفلهما�أبرز�املفاهيم�ا��ور�ة�ال���استخدمها�الباحث.���

 معايير التوثيق

          أ. توثيق المجالت

�باسم�العائلة،�عنوان�املقالة،�اسم�ا��لة،�رقم�ا��لد،�رقم�العدد،�سنة�
ً
����-�اسم�الباحث�(الباحث�ن)�بدءا

ال�شر.�أرقام�الصفحات.

          ب. توثيق الكتب

�باسم�العائلة،�عنوان�الكتاب،�الطبعة،�دار�ال�شر،�املدينة،�سنة�ال�شر.�
ً
-�اسم�املؤلف�(املؤلف�ن)�بدءا

الصفحة.

          ت .توثيق رسالة بحثية

�باسم�العائلة،�عنوان�الدراسة،�نوع�رسالة،��اسم�ا��امعة،��املدينة،��السنة.�
ً
-�اسم�صاحب�الرسالة�بدءا

الصفحة.�

          ث. تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية

-��اسم�ا��هة،�عنوان�التقر�ر،�سنة�ال�شر.��الصفحة.�

ج.�توثيق��موقع�الك��و�ي:

-��اسم�املؤلف،�عنوان�املوضوع،�سنة�ال�شر،�الرابط�االلك��و�ي�وتار�خ�اخر�ز�ارة�للرابط.

          ح - الئحة المراجع 

-�ترتب�املراجع�واملصادر����الئحة���ائية�بال�سلسل�األبجدي�حسب�اسم�املؤلف.

مواعيد هامة

إرسال�م��صات�األوراق�البحثية��قبل�20�يناير�2023؛

إعالن�نتائج�انتقاء�امل��صات�البحثية�يوم�31�يناير�2023؛

التوصل�باألوراق�البحثية�ال��ائية�قبل�20�ف��اير�2023؛

تنظم�الندوة�يوم�4�مارس�2023؛

ترسل�امل��صات�واألوراق�البحثية�ال��ائية�ع���ال��يد�اإللك��و�ي�اآل�ي:�

rihanatmada98@gmail.com

ت�شر�األوراق�البحثية�املقدمة�ضمن�عدد�خاص����ا��لة�البحثية�رهانات�.

لجنة التنسيق

ا��تار�بنعبدالوي�

حياة�الدر���

زكر�اء�أكضيض

عبد�الرزاق�بالل

عبد�العا���صابر�

عبد�اإللھ�الك��ة

محمد�جليد�

عبد�اللطيف�ا��ا����
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األرضية
يحظى�التفك���العل������خطابات�الهو�ة�بأهمية�بارزة�ع���مستوى�فهم�اال�سان�املغر�ي����عالقتھ�بذاتھ�

و�اآلخر�ا��تلف.�فالهو�ات�مدخل�لفهم�الثقافات�الفرعية�ومؤسسا��ا�االجتماعية�الفاعلة،�والتنوع�الذي�

�سم�سلو�ات�االفراد����وضعيات�مماثلة،�وإدراك�تداعيات�خطابات�الهو�ة�ع���الو���ا��م������ا��ياة�

اليومية،�وكيفية�تحول�الهو�ات�إ���تصورات�ايديولوجية؛�ت��افع�عن�م�ان��ا�االجتماعية�والسياسية����

دستور�الدولة،�ومساءلة�قدرة�الدولة�كفاعل�سيا����ع���اس�يعاب��عددية�الهو�ات�الثقافية�وتدب���التنوع�

الثقا���من�اجل�تحقيق�الع�ش�املش��ك.�

ساهمت�العلوم�االجتماعية���اية�القرن�التاسع�عشر����اك�شاف�املغرب�الذين��ان�حي��ا�مجهوال�بال�سبة�

األن��و�ولوجيا� توجهت� إذ� االستعماري؛� للمشروع� التمهيد� �غرض� ا��تلفة� هو�اتھ� ورصد� لألورو�ي�ن،�

مها�السياسية�التقليدية�وكيفية�
ُ
ظ
ُ
ستعَمرة�لفهم�مقوما��ا�ون

ُ
االستعمار�ة�إ���دراسة�ب�يات�ا��تمعات�امل

�شكيلها�للزعامات�ا��لية،�وتحديد�ا��صائص�الهو�اتية�ال���تمحورت�حول�القبيلة�والزاو�ة�كمؤسسات�

تقليدية�فاعلة����الب�يات�االجتماعية�آنذاك،�وال���قادت�دراسا��ا�العلمية�من�طرف�املستعمر�الفر�����إ���

فهم�خر�طة�الهو�ات�الثقافية،�وتجن�بھ�مخاطر�ردات�فعلها�غ���املتوقعة.�

���إطار�فهم�الهو�ات�باملغرب،�تطرق�إدموند�دو�ي�Edmond Doutté(1926-1869)�ع���رحالتھ�االستكشافية�

إ���الهو�ات�ال���ت�تجها�مؤسسات�الزوايا�املغار�ية،�م��زا�مسارات�انتاج�ظاهرة�الص��اء�كزعماء�محلي�ن�

والطبية� القضائية� ادوارهم� وكذا� املغار�ية،� ا��تمعات� ��� السياسية� سلط��م� وامتدادات� واصنافهم،�

واألمنية،�و���دراسة�أنجزها�إدموند�دو�ي�لتوف���معرفة�علمية�حول�الهو�ات�الثقافية�ووظائفها�املضمرة�

والعلنية��غرض�اإلعداد�إلدماج�املغرب����دائرة�التأث���الفر����.

تقدم�الهو�ة�نفسها�باعتبارها�حاملة�لوظيفة�تص�يفية�تحدد�اآلخر�املطابق�وا��تلف،�الصديق�والعدو،�

القر�ب�والبعيد،�املعلوم�وا��هول.�و�ناء�ع���تص�يفية�الهو�ة،�قامت�ا��ركة�الوطنية�بتجاوز�التص�يفات�

الهو�اتية�القائمة�ع���الوالءات�ا��لية�-القبلية�او�الزاو�اتية�أو�القرابية-�نحو��شكيل�هو�ة�جماعية�قائمة�

ع���الوالء�للوطن�واالسالم�واللغة�العر�ية.�و��ذا�التص�يف�وضعت�ا��ركة�الوطنية�املستعمر����خانة�

العدو،�وتب�ت�ع���هو���ا�الوطنية�مختلف�أش�ال�مقاومة�تواجده.����املقابل،�اس�ثمر�املستعمر�الفر��������

دعم�تنوع�الهو�ات�الثقافية،�واستخدامھ�السيا����لهذا�التنوع��من�أجل�التفرقة�ب�ن�العرب�واالماز�غ����

ا��تمع�املغر�ي.�

إذا��انت�الهو�ات�تتحدد����ا��تمع�املغر�ي�عن�طر�ق�عناصر�مش��كة��اللغة�والدين�والعرق�والعادات،�فإ��ا�

ظلت�حاملة�أل�عاد�داخلية�ترس��ا�القبيلة�والزاو�ة�وأنظمة�القرابة،�وأ�عاد�خارجية�ي�تجها�تمدد�وخفوت�

ال����عرف�هو�اتھ� الو���ا��م��.�و�عت���ا��تمع�املغر�ي�من�ا��تمعات� التصورات�االيديولوجية�لدى�

الثقافية�تداخال�ب�ن�الداخ���وا��ار��؛�إذ�أضمرت�الهو�ات�الداخلية�حضورها�العل���وظلت����حالة�كمون�

ثقا������سياق�صعود�األيديولوجيات�الشمولية�–القومية،�اش��اكية،�لي��الية...-�ال���كبحت�فعالية�الهو�ات�

الثقافية�لصا���االعتقاد����الهو�ات�ال�ليانية�أو�مشروع�ا��ماعة/األمة�املتخيلة،�و�التا���قدمت�تصورات�

أيديولوجية�اعت��ت�الهو�ات�عائقا����وجھ�التقدم�اال�سا�ي.�

���سياق�خفوت�فعالية�الهو�ات�ال�ليانية�وقدر��ا�ع���التعبئة�ا��ماه��ية����ا��تمعات�املعاصرة،�فإن�

الو���السيا����توجھ�للتخفيف�من�حدة�الشعارات�الك��ى�املتولدة�عن�االعتقاد����تصور�الدولة-األمة�

والوهم�الوحدوي�الذي�أهمل�التنوع�الثقا��،�و�التا���إعادة�استدعاء�الهو�ات����إطار�تصور�الدولة�الوطنية�

الذي�يقوم�ع���تدب���التنوع�الثقا���بدل�االس�ناد�ع���الهو�ة�األحادية.�وهذا�املنعطف�ال�يمكن�فهمھ�دون�

إدراك�كيفية�أد��ة�الهو�ات�كما�طرحها�الباحث�حسن�رشيق،�وتحو�لها�إ���حر�ات�اجتماعية�و�عب��ات�

البناء� ��� مل�ان��ا� االعتبار� وإعادة� استمرار���ا،� ع��� ا��افظة� إ��� ��دف� دفاعية� طبيعة� ذات� احتجاجية�

االجتما���والسيا���،�وهو�ما�يفهم�من�انتقاد�ا��ركة�األماز�غية�باملغرب�ألحادية�اللغة�والثقافة����الهو�ة�

القومية�العر�ية.�

ال��ش�ل�العودة���طاب�الهو�ات����ا��تمع�املغر�ي�قطيعة���ائية�مع�الهو�ات�ال�ليانية،�وإنما�إعادة��شكيل�

ل��ات�ية�تفضيلية�ذات��عد�عل��؛�تجعل�اال�سان�املغر�ي�قادرا�ع���استدعاء�رصيده�الهو�ا�ي�حسب�سياقاتھ�

االجتماعية،�وما��ستوجبھ�من�أفعال�اجتماعية.�فالهو�ات�ال�تقتصر�ع���الوظيفة�التص�يفية�لألفراد�بناء�

ع���محددات�اللغة�والدين�والقرابة...إ��،�وإنما�لها�وظيفة�عملية�تكمن����تحديد�ما�ي�ب���فعلھ�وما�ي�ب���

تجنبھ����العالقات�االجتماعية�واالقتصادية�والسياسية�ال���لم��عد�تقتصر�ع���العالم�املادي،�بل�امتدت�إ���

العالم�الرق���الذي�استطاع�اس�يعاب�الهو�ات�ووظائفها�التص�يفية�والعملية�واأليديولوجية.�����

رغم�أن�الهو�ات�فقدت�ب�يا��ا�التقليدية�القرابية�والقبلية�والعرقية�والزاو�اتية،�غ���أن�وظيف��ا�العملية�

كب�يات�ذهنية�مازالت��سري����مختلف�مفاصل�ا��ياة�االجتماعية.�فما�قدمھ�الباحث�عبد�هللا�حمودي�ي��ز�

أن�منطق�الشيخ�واملر�د�كب�ية�ذهنية�لھ�امتداد����ا��قل�السيا���،�و�تم�االس�ناد�إليھ�من�اجل�التص�يف�

ب�ن�الفاعل�ن�وتحديد�درجة�وال��م�السيا���.�كما�ان�القبيلة�كب�ية�ذهنية�ما�زالت�تجثم�ع���الو���السيا����

���تدب���ا��مالت�االنتخابية�ومخرجا��ا�السياسية�باملغرب،�وتمتد�هذه�الب�ية�إ���ا��قل�الر�ا����ع���شا�لة�

عص�يات�ر�اضية-�اإلل��اس��Ultras-�قادرة�ع���التعبئة�لتوسيع�قاعدة�امل��ع�ن،�وتنظيمهم�االجتما���عن�

طر�ق�ترسيخ�قواعد�وسلو�ات�مش��كة�تم��هم�عن�با���مجموعات�ال���يع�األخرى.����

محاور الندوة

- تحديدات�الهو�ة�ووقا�عها.�

- الهو�ات����ضوء�مفهوم�الدولة.

- تحو�ل�الهو�ات�إ���أيديولوجيات����ا��طاب�السيا����املعاصر.

- الهو�ات����ا��ر�ات�االجتماعية�املعاصرة.

- الهو�ات����ا��قل�ن�الرق���والر�ا���.

- الهو�ات�واستخداما��ا�االجتماعية�.

شروط المشاركة

-�تقدم�امل��صات�باللغة�العر�ية�وفق�عدد��لمات�ال�يقل�عن�300��لمة،�وأن�تتضمن�امل��صات�عنوان�

الورقة�البحثية�واش�اليا��ا�وفرضيا��ا�واملن���املعتمد،�وكذا�الئحة�املراجع�ال���س�س�ند�إل��ا�الباحث��ش�ل�

موجز؛�

-�يرفق�امل��ص�بمختصر�الس��ة�العلمية�للباحث�ال���ي�ب���أن�تتضمن�(مدينة�املشارك�-�رقم�الهاتف�-��ال��يد�

االلك��و�ي�-�الدرجة�العلمية�-��التخصص�البح���-��ا��امعة-�امل�شورات�العلمية�للباحث،�وع���وجھ�

ا��صوص�ما�لھ�صلة�بموضوع�اليوم�الدرا���)؛��

-�رصانة�البحث�وعدم��شره�واملشاركة�بھ����ملتقيات�وإصدارات�سابقة؛

ا�بأحد�ا��اور�املق��حة�او�متضمنا�ملوضوع�يتقاطع�مع�محاور�الندوة؛
ً
-�أن�ي�ون�امل��ص�مرتبط

-�أن�يح��م��امل��ص�و�الورقة�البحثية�ال��ائية�املعاي���التالية:�نوع�ا��ط�Traditional Arabic��ب��م�16�للم�ن�

و14�للهامش�بال�سبة�للغة�للعر�ية،�أما�اللغة�األجن�ية�فيأخذ�ف��ا�نوع�ا��ط�Times New Roman�ب��م�14�

للم�ن�و10�للهامش؛

-���ي�ب���ان�تتضمن�الورقة�البحثية�ال��ائية�عدد��لمات�ت��اوح�ما�ب�ن�4000�و�6000��لمة،�مرفقة�بم��ص�ن�

بالعر�ية�واالنجل��ية،�يتضمنان�أسفلهما�أبرز�املفاهيم�ا��ور�ة�ال���استخدمها�الباحث.���

 معايير التوثيق

          أ. توثيق المجالت

�باسم�العائلة،�عنوان�املقالة،�اسم�ا��لة،�رقم�ا��لد،�رقم�العدد،�سنة�
ً
����-�اسم�الباحث�(الباحث�ن)�بدءا

ال�شر.�أرقام�الصفحات.

          ب. توثيق الكتب

�باسم�العائلة،�عنوان�الكتاب،�الطبعة،�دار�ال�شر،�املدينة،�سنة�ال�شر.�
ً
-�اسم�املؤلف�(املؤلف�ن)�بدءا

الصفحة.

          ت .توثيق رسالة بحثية

�باسم�العائلة،�عنوان�الدراسة،�نوع�رسالة،��اسم�ا��امعة،��املدينة،��السنة.�
ً
-�اسم�صاحب�الرسالة�بدءا

الصفحة.�

          ث. تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية

-��اسم�ا��هة،�عنوان�التقر�ر،�سنة�ال�شر.��الصفحة.�

ج.�توثيق��موقع�الك��و�ي:

-��اسم�املؤلف،�عنوان�املوضوع،�سنة�ال�شر،�الرابط�االلك��و�ي�وتار�خ�اخر�ز�ارة�للرابط.

          ح - الئحة المراجع 

-�ترتب�املراجع�واملصادر����الئحة���ائية�بال�سلسل�األبجدي�حسب�اسم�املؤلف.

مواعيد هامة

إرسال�م��صات�األوراق�البحثية��قبل�20�يناير�2023؛

إعالن�نتائج�انتقاء�امل��صات�البحثية�يوم�31�يناير�2023؛

التوصل�باألوراق�البحثية�ال��ائية�قبل�20�ف��اير�2023؛

تنظم�الندوة�يوم�4�مارس�2023؛

ترسل�امل��صات�واألوراق�البحثية�ال��ائية�ع���ال��يد�اإللك��و�ي�اآل�ي:�

rihanatmada98@gmail.com

ت�شر�األوراق�البحثية�املقدمة�ضمن�عدد�خاص����ا��لة�البحثية�رهانات�.

لجنة التنسيق

ا��تار�بنعبدالوي�

حياة�الدر���

زكر�اء�أكضيض

عبد�الرزاق�بالل

عبد�العا���صابر�

عبد�اإللھ�الك��ة

محمد�جليد�

عبد�اللطيف�ا��ا����
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األرضية
يحظى�التفك���العل������خطابات�الهو�ة�بأهمية�بارزة�ع���مستوى�فهم�اال�سان�املغر�ي����عالقتھ�بذاتھ�

و�اآلخر�ا��تلف.�فالهو�ات�مدخل�لفهم�الثقافات�الفرعية�ومؤسسا��ا�االجتماعية�الفاعلة،�والتنوع�الذي�

�سم�سلو�ات�االفراد����وضعيات�مماثلة،�وإدراك�تداعيات�خطابات�الهو�ة�ع���الو���ا��م������ا��ياة�

اليومية،�وكيفية�تحول�الهو�ات�إ���تصورات�ايديولوجية؛�ت��افع�عن�م�ان��ا�االجتماعية�والسياسية����

دستور�الدولة،�ومساءلة�قدرة�الدولة�كفاعل�سيا����ع���اس�يعاب��عددية�الهو�ات�الثقافية�وتدب���التنوع�

الثقا���من�اجل�تحقيق�الع�ش�املش��ك.�

ساهمت�العلوم�االجتماعية���اية�القرن�التاسع�عشر����اك�شاف�املغرب�الذين��ان�حي��ا�مجهوال�بال�سبة�

األن��و�ولوجيا� توجهت� إذ� االستعماري؛� للمشروع� التمهيد� �غرض� ا��تلفة� هو�اتھ� ورصد� لألورو�ي�ن،�

مها�السياسية�التقليدية�وكيفية�
ُ
ظ
ُ
ستعَمرة�لفهم�مقوما��ا�ون

ُ
االستعمار�ة�إ���دراسة�ب�يات�ا��تمعات�امل

�شكيلها�للزعامات�ا��لية،�وتحديد�ا��صائص�الهو�اتية�ال���تمحورت�حول�القبيلة�والزاو�ة�كمؤسسات�

تقليدية�فاعلة����الب�يات�االجتماعية�آنذاك،�وال���قادت�دراسا��ا�العلمية�من�طرف�املستعمر�الفر�����إ���

فهم�خر�طة�الهو�ات�الثقافية،�وتجن�بھ�مخاطر�ردات�فعلها�غ���املتوقعة.�

���إطار�فهم�الهو�ات�باملغرب،�تطرق�إدموند�دو�ي�Edmond Doutté(1926-1869)�ع���رحالتھ�االستكشافية�

إ���الهو�ات�ال���ت�تجها�مؤسسات�الزوايا�املغار�ية،�م��زا�مسارات�انتاج�ظاهرة�الص��اء�كزعماء�محلي�ن�

والطبية� القضائية� ادوارهم� وكذا� املغار�ية،� ا��تمعات� ��� السياسية� سلط��م� وامتدادات� واصنافهم،�

واألمنية،�و���دراسة�أنجزها�إدموند�دو�ي�لتوف���معرفة�علمية�حول�الهو�ات�الثقافية�ووظائفها�املضمرة�

والعلنية��غرض�اإلعداد�إلدماج�املغرب����دائرة�التأث���الفر����.

تقدم�الهو�ة�نفسها�باعتبارها�حاملة�لوظيفة�تص�يفية�تحدد�اآلخر�املطابق�وا��تلف،�الصديق�والعدو،�

القر�ب�والبعيد،�املعلوم�وا��هول.�و�ناء�ع���تص�يفية�الهو�ة،�قامت�ا��ركة�الوطنية�بتجاوز�التص�يفات�

الهو�اتية�القائمة�ع���الوالءات�ا��لية�-القبلية�او�الزاو�اتية�أو�القرابية-�نحو��شكيل�هو�ة�جماعية�قائمة�

ع���الوالء�للوطن�واالسالم�واللغة�العر�ية.�و��ذا�التص�يف�وضعت�ا��ركة�الوطنية�املستعمر����خانة�

العدو،�وتب�ت�ع���هو���ا�الوطنية�مختلف�أش�ال�مقاومة�تواجده.����املقابل،�اس�ثمر�املستعمر�الفر��������

دعم�تنوع�الهو�ات�الثقافية،�واستخدامھ�السيا����لهذا�التنوع��من�أجل�التفرقة�ب�ن�العرب�واالماز�غ����

ا��تمع�املغر�ي.�

إذا��انت�الهو�ات�تتحدد����ا��تمع�املغر�ي�عن�طر�ق�عناصر�مش��كة��اللغة�والدين�والعرق�والعادات،�فإ��ا�

ظلت�حاملة�أل�عاد�داخلية�ترس��ا�القبيلة�والزاو�ة�وأنظمة�القرابة،�وأ�عاد�خارجية�ي�تجها�تمدد�وخفوت�

ال����عرف�هو�اتھ� الو���ا��م��.�و�عت���ا��تمع�املغر�ي�من�ا��تمعات� التصورات�االيديولوجية�لدى�

الثقافية�تداخال�ب�ن�الداخ���وا��ار��؛�إذ�أضمرت�الهو�ات�الداخلية�حضورها�العل���وظلت����حالة�كمون�

ثقا������سياق�صعود�األيديولوجيات�الشمولية�–القومية،�اش��اكية،�لي��الية...-�ال���كبحت�فعالية�الهو�ات�

الثقافية�لصا���االعتقاد����الهو�ات�ال�ليانية�أو�مشروع�ا��ماعة/األمة�املتخيلة،�و�التا���قدمت�تصورات�

أيديولوجية�اعت��ت�الهو�ات�عائقا����وجھ�التقدم�اال�سا�ي.�

���سياق�خفوت�فعالية�الهو�ات�ال�ليانية�وقدر��ا�ع���التعبئة�ا��ماه��ية����ا��تمعات�املعاصرة،�فإن�

الو���السيا����توجھ�للتخفيف�من�حدة�الشعارات�الك��ى�املتولدة�عن�االعتقاد����تصور�الدولة-األمة�

والوهم�الوحدوي�الذي�أهمل�التنوع�الثقا��،�و�التا���إعادة�استدعاء�الهو�ات����إطار�تصور�الدولة�الوطنية�

الذي�يقوم�ع���تدب���التنوع�الثقا���بدل�االس�ناد�ع���الهو�ة�األحادية.�وهذا�املنعطف�ال�يمكن�فهمھ�دون�

إدراك�كيفية�أد��ة�الهو�ات�كما�طرحها�الباحث�حسن�رشيق،�وتحو�لها�إ���حر�ات�اجتماعية�و�عب��ات�

البناء� ��� مل�ان��ا� االعتبار� وإعادة� استمرار���ا،� ع��� ا��افظة� إ��� ��دف� دفاعية� طبيعة� ذات� احتجاجية�

االجتما���والسيا���،�وهو�ما�يفهم�من�انتقاد�ا��ركة�األماز�غية�باملغرب�ألحادية�اللغة�والثقافة����الهو�ة�

القومية�العر�ية.�

ال��ش�ل�العودة���طاب�الهو�ات����ا��تمع�املغر�ي�قطيعة���ائية�مع�الهو�ات�ال�ليانية،�وإنما�إعادة��شكيل�

ل��ات�ية�تفضيلية�ذات��عد�عل��؛�تجعل�اال�سان�املغر�ي�قادرا�ع���استدعاء�رصيده�الهو�ا�ي�حسب�سياقاتھ�

االجتماعية،�وما��ستوجبھ�من�أفعال�اجتماعية.�فالهو�ات�ال�تقتصر�ع���الوظيفة�التص�يفية�لألفراد�بناء�

ع���محددات�اللغة�والدين�والقرابة...إ��،�وإنما�لها�وظيفة�عملية�تكمن����تحديد�ما�ي�ب���فعلھ�وما�ي�ب���

تجنبھ����العالقات�االجتماعية�واالقتصادية�والسياسية�ال���لم��عد�تقتصر�ع���العالم�املادي،�بل�امتدت�إ���

العالم�الرق���الذي�استطاع�اس�يعاب�الهو�ات�ووظائفها�التص�يفية�والعملية�واأليديولوجية.�����

رغم�أن�الهو�ات�فقدت�ب�يا��ا�التقليدية�القرابية�والقبلية�والعرقية�والزاو�اتية،�غ���أن�وظيف��ا�العملية�

كب�يات�ذهنية�مازالت��سري����مختلف�مفاصل�ا��ياة�االجتماعية.�فما�قدمھ�الباحث�عبد�هللا�حمودي�ي��ز�

أن�منطق�الشيخ�واملر�د�كب�ية�ذهنية�لھ�امتداد����ا��قل�السيا���،�و�تم�االس�ناد�إليھ�من�اجل�التص�يف�

ب�ن�الفاعل�ن�وتحديد�درجة�وال��م�السيا���.�كما�ان�القبيلة�كب�ية�ذهنية�ما�زالت�تجثم�ع���الو���السيا����

���تدب���ا��مالت�االنتخابية�ومخرجا��ا�السياسية�باملغرب،�وتمتد�هذه�الب�ية�إ���ا��قل�الر�ا����ع���شا�لة�

عص�يات�ر�اضية-�اإلل��اس��Ultras-�قادرة�ع���التعبئة�لتوسيع�قاعدة�امل��ع�ن،�وتنظيمهم�االجتما���عن�

طر�ق�ترسيخ�قواعد�وسلو�ات�مش��كة�تم��هم�عن�با���مجموعات�ال���يع�األخرى.����

محاور الندوة

- تحديدات�الهو�ة�ووقا�عها.�

- الهو�ات����ضوء�مفهوم�الدولة.

- تحو�ل�الهو�ات�إ���أيديولوجيات����ا��طاب�السيا����املعاصر.

- الهو�ات����ا��ر�ات�االجتماعية�املعاصرة.

- الهو�ات����ا��قل�ن�الرق���والر�ا���.

- الهو�ات�واستخداما��ا�االجتماعية�.

شروط المشاركة

-�تقدم�امل��صات�باللغة�العر�ية�وفق�عدد��لمات�ال�يقل�عن�300��لمة،�وأن�تتضمن�امل��صات�عنوان�

الورقة�البحثية�واش�اليا��ا�وفرضيا��ا�واملن���املعتمد،�وكذا�الئحة�املراجع�ال���س�س�ند�إل��ا�الباحث��ش�ل�

موجز؛�

-�يرفق�امل��ص�بمختصر�الس��ة�العلمية�للباحث�ال���ي�ب���أن�تتضمن�(مدينة�املشارك�-�رقم�الهاتف�-��ال��يد�

االلك��و�ي�-�الدرجة�العلمية�-��التخصص�البح���-��ا��امعة-�امل�شورات�العلمية�للباحث،�وع���وجھ�

ا��صوص�ما�لھ�صلة�بموضوع�اليوم�الدرا���)؛��

-�رصانة�البحث�وعدم��شره�واملشاركة�بھ����ملتقيات�وإصدارات�سابقة؛

ا�بأحد�ا��اور�املق��حة�او�متضمنا�ملوضوع�يتقاطع�مع�محاور�الندوة؛
ً
-�أن�ي�ون�امل��ص�مرتبط

-�أن�يح��م��امل��ص�و�الورقة�البحثية�ال��ائية�املعاي���التالية:�نوع�ا��ط�Traditional Arabic��ب��م�16�للم�ن�

و14�للهامش�بال�سبة�للغة�للعر�ية،�أما�اللغة�األجن�ية�فيأخذ�ف��ا�نوع�ا��ط�Times New Roman�ب��م�14�

للم�ن�و10�للهامش؛

-���ي�ب���ان�تتضمن�الورقة�البحثية�ال��ائية�عدد��لمات�ت��اوح�ما�ب�ن�4000�و�6000��لمة،�مرفقة�بم��ص�ن�

بالعر�ية�واالنجل��ية،�يتضمنان�أسفلهما�أبرز�املفاهيم�ا��ور�ة�ال���استخدمها�الباحث.���

 معايير التوثيق

          أ. توثيق المجالت

�باسم�العائلة،�عنوان�املقالة،�اسم�ا��لة،�رقم�ا��لد،�رقم�العدد،�سنة�
ً
����-�اسم�الباحث�(الباحث�ن)�بدءا

ال�شر.�أرقام�الصفحات.

          ب. توثيق الكتب

�باسم�العائلة،�عنوان�الكتاب،�الطبعة،�دار�ال�شر،�املدينة،�سنة�ال�شر.�
ً
-�اسم�املؤلف�(املؤلف�ن)�بدءا

الصفحة.

          ت .توثيق رسالة بحثية

�باسم�العائلة،�عنوان�الدراسة،�نوع�رسالة،��اسم�ا��امعة،��املدينة،��السنة.�
ً
-�اسم�صاحب�الرسالة�بدءا

الصفحة.�

          ث. تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية

-��اسم�ا��هة،�عنوان�التقر�ر،�سنة�ال�شر.��الصفحة.�

ج.�توثيق��موقع�الك��و�ي:

-��اسم�املؤلف،�عنوان�املوضوع،�سنة�ال�شر،�الرابط�االلك��و�ي�وتار�خ�اخر�ز�ارة�للرابط.

          ح - الئحة المراجع 

-�ترتب�املراجع�واملصادر����الئحة���ائية�بال�سلسل�األبجدي�حسب�اسم�املؤلف.

مواعيد هامة

إرسال�م��صات�األوراق�البحثية��قبل�20�يناير�2023؛

إعالن�نتائج�انتقاء�امل��صات�البحثية�يوم�31�يناير�2023؛

التوصل�باألوراق�البحثية�ال��ائية�قبل�20�ف��اير�2023؛

تنظم�الندوة�يوم�4�مارس�2023؛

ترسل�امل��صات�واألوراق�البحثية�ال��ائية�ع���ال��يد�اإللك��و�ي�اآل�ي:�

rihanatmada98@gmail.com

ت�شر�األوراق�البحثية�املقدمة�ضمن�عدد�خاص����ا��لة�البحثية�رهانات�.

لجنة التنسيق

ا��تار�بنعبدالوي�

حياة�الدر���

زكر�اء�أكضيض

عبد�الرزاق�بالل

عبد�العا���صابر�

عبد�اإللھ�الك��ة

محمد�جليد�

عبد�اللطيف�ا��ا����
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األرضية
يحظى�التفك���العل������خطابات�الهو�ة�بأهمية�بارزة�ع���مستوى�فهم�اال�سان�املغر�ي����عالقتھ�بذاتھ�

و�اآلخر�ا��تلف.�فالهو�ات�مدخل�لفهم�الثقافات�الفرعية�ومؤسسا��ا�االجتماعية�الفاعلة،�والتنوع�الذي�

�سم�سلو�ات�االفراد����وضعيات�مماثلة،�وإدراك�تداعيات�خطابات�الهو�ة�ع���الو���ا��م������ا��ياة�

اليومية،�وكيفية�تحول�الهو�ات�إ���تصورات�ايديولوجية؛�ت��افع�عن�م�ان��ا�االجتماعية�والسياسية����

دستور�الدولة،�ومساءلة�قدرة�الدولة�كفاعل�سيا����ع���اس�يعاب��عددية�الهو�ات�الثقافية�وتدب���التنوع�

الثقا���من�اجل�تحقيق�الع�ش�املش��ك.�

ساهمت�العلوم�االجتماعية���اية�القرن�التاسع�عشر����اك�شاف�املغرب�الذين��ان�حي��ا�مجهوال�بال�سبة�

األن��و�ولوجيا� توجهت� إذ� االستعماري؛� للمشروع� التمهيد� �غرض� ا��تلفة� هو�اتھ� ورصد� لألورو�ي�ن،�

مها�السياسية�التقليدية�وكيفية�
ُ
ظ
ُ
ستعَمرة�لفهم�مقوما��ا�ون

ُ
االستعمار�ة�إ���دراسة�ب�يات�ا��تمعات�امل

�شكيلها�للزعامات�ا��لية،�وتحديد�ا��صائص�الهو�اتية�ال���تمحورت�حول�القبيلة�والزاو�ة�كمؤسسات�

تقليدية�فاعلة����الب�يات�االجتماعية�آنذاك،�وال���قادت�دراسا��ا�العلمية�من�طرف�املستعمر�الفر�����إ���

فهم�خر�طة�الهو�ات�الثقافية،�وتجن�بھ�مخاطر�ردات�فعلها�غ���املتوقعة.�

���إطار�فهم�الهو�ات�باملغرب،�تطرق�إدموند�دو�ي�Edmond Doutté(1926-1869)�ع���رحالتھ�االستكشافية�

إ���الهو�ات�ال���ت�تجها�مؤسسات�الزوايا�املغار�ية،�م��زا�مسارات�انتاج�ظاهرة�الص��اء�كزعماء�محلي�ن�

والطبية� القضائية� ادوارهم� وكذا� املغار�ية،� ا��تمعات� ��� السياسية� سلط��م� وامتدادات� واصنافهم،�

واألمنية،�و���دراسة�أنجزها�إدموند�دو�ي�لتوف���معرفة�علمية�حول�الهو�ات�الثقافية�ووظائفها�املضمرة�

والعلنية��غرض�اإلعداد�إلدماج�املغرب����دائرة�التأث���الفر����.

تقدم�الهو�ة�نفسها�باعتبارها�حاملة�لوظيفة�تص�يفية�تحدد�اآلخر�املطابق�وا��تلف،�الصديق�والعدو،�

القر�ب�والبعيد،�املعلوم�وا��هول.�و�ناء�ع���تص�يفية�الهو�ة،�قامت�ا��ركة�الوطنية�بتجاوز�التص�يفات�

الهو�اتية�القائمة�ع���الوالءات�ا��لية�-القبلية�او�الزاو�اتية�أو�القرابية-�نحو��شكيل�هو�ة�جماعية�قائمة�
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ل��ات�ية�تفضيلية�ذات��عد�عل��؛�تجعل�اال�سان�املغر�ي�قادرا�ع���استدعاء�رصيده�الهو�ا�ي�حسب�سياقاتھ�
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ع���محددات�اللغة�والدين�والقرابة...إ��،�وإنما�لها�وظيفة�عملية�تكمن����تحديد�ما�ي�ب���فعلھ�وما�ي�ب���

تجنبھ����العالقات�االجتماعية�واالقتصادية�والسياسية�ال���لم��عد�تقتصر�ع���العالم�املادي،�بل�امتدت�إ���

العالم�الرق���الذي�استطاع�اس�يعاب�الهو�ات�ووظائفها�التص�يفية�والعملية�واأليديولوجية.�����

رغم�أن�الهو�ات�فقدت�ب�يا��ا�التقليدية�القرابية�والقبلية�والعرقية�والزاو�اتية،�غ���أن�وظيف��ا�العملية�

كب�يات�ذهنية�مازالت��سري����مختلف�مفاصل�ا��ياة�االجتماعية.�فما�قدمھ�الباحث�عبد�هللا�حمودي�ي��ز�

أن�منطق�الشيخ�واملر�د�كب�ية�ذهنية�لھ�امتداد����ا��قل�السيا���،�و�تم�االس�ناد�إليھ�من�اجل�التص�يف�

ب�ن�الفاعل�ن�وتحديد�درجة�وال��م�السيا���.�كما�ان�القبيلة�كب�ية�ذهنية�ما�زالت�تجثم�ع���الو���السيا����

���تدب���ا��مالت�االنتخابية�ومخرجا��ا�السياسية�باملغرب،�وتمتد�هذه�الب�ية�إ���ا��قل�الر�ا����ع���شا�لة�

عص�يات�ر�اضية-�اإلل��اس��Ultras-�قادرة�ع���التعبئة�لتوسيع�قاعدة�امل��ع�ن،�وتنظيمهم�االجتما���عن�

طر�ق�ترسيخ�قواعد�وسلو�ات�مش��كة�تم��هم�عن�با���مجموعات�ال���يع�األخرى.����

محاور الندوة

- تحديدات�الهو�ة�ووقا�عها.�

- الهو�ات����ضوء�مفهوم�الدولة.

- تحو�ل�الهو�ات�إ���أيديولوجيات����ا��طاب�السيا����املعاصر.

- الهو�ات����ا��ر�ات�االجتماعية�املعاصرة.

- الهو�ات����ا��قل�ن�الرق���والر�ا���.

- الهو�ات�واستخداما��ا�االجتماعية�.

شروط المشاركة

-�تقدم�امل��صات�باللغة�العر�ية�وفق�عدد��لمات�ال�يقل�عن�300��لمة،�وأن�تتضمن�امل��صات�عنوان�

الورقة�البحثية�واش�اليا��ا�وفرضيا��ا�واملن���املعتمد،�وكذا�الئحة�املراجع�ال���س�س�ند�إل��ا�الباحث��ش�ل�

موجز؛�

-�يرفق�امل��ص�بمختصر�الس��ة�العلمية�للباحث�ال���ي�ب���أن�تتضمن�(مدينة�املشارك�-�رقم�الهاتف�-��ال��يد�

االلك��و�ي�-�الدرجة�العلمية�-��التخصص�البح���-��ا��امعة-�امل�شورات�العلمية�للباحث،�وع���وجھ�

ا��صوص�ما�لھ�صلة�بموضوع�اليوم�الدرا���)؛��

-�رصانة�البحث�وعدم��شره�واملشاركة�بھ����ملتقيات�وإصدارات�سابقة؛

ا�بأحد�ا��اور�املق��حة�او�متضمنا�ملوضوع�يتقاطع�مع�محاور�الندوة؛
ً
-�أن�ي�ون�امل��ص�مرتبط

-�أن�يح��م��امل��ص�و�الورقة�البحثية�ال��ائية�املعاي���التالية:�نوع�ا��ط�Traditional Arabic��ب��م�16�للم�ن�

و14�للهامش�بال�سبة�للغة�للعر�ية،�أما�اللغة�األجن�ية�فيأخذ�ف��ا�نوع�ا��ط�Times New Roman�ب��م�14�

للم�ن�و10�للهامش؛

-���ي�ب���ان�تتضمن�الورقة�البحثية�ال��ائية�عدد��لمات�ت��اوح�ما�ب�ن�4000�و�6000��لمة،�مرفقة�بم��ص�ن�

بالعر�ية�واالنجل��ية،�يتضمنان�أسفلهما�أبرز�املفاهيم�ا��ور�ة�ال���استخدمها�الباحث.���

 معايير التوثيق

          أ. توثيق المجالت

�باسم�العائلة،�عنوان�املقالة،�اسم�ا��لة،�رقم�ا��لد،�رقم�العدد،�سنة�
ً
����-�اسم�الباحث�(الباحث�ن)�بدءا

ال�شر.�أرقام�الصفحات.

          ب. توثيق الكتب

�باسم�العائلة،�عنوان�الكتاب،�الطبعة،�دار�ال�شر،�املدينة،�سنة�ال�شر.�
ً
-�اسم�املؤلف�(املؤلف�ن)�بدءا

الصفحة.

          ت .توثيق رسالة بحثية

�باسم�العائلة،�عنوان�الدراسة،�نوع�رسالة،��اسم�ا��امعة،��املدينة،��السنة.�
ً
-�اسم�صاحب�الرسالة�بدءا

الصفحة.�

          ث. تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية

-��اسم�ا��هة،�عنوان�التقر�ر،�سنة�ال�شر.��الصفحة.�

ج.�توثيق��موقع�الك��و�ي:

-��اسم�املؤلف،�عنوان�املوضوع،�سنة�ال�شر،�الرابط�االلك��و�ي�وتار�خ�اخر�ز�ارة�للرابط.
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القر�ب�والبعيد،�املعلوم�وا��هول.�و�ناء�ع���تص�يفية�الهو�ة،�قامت�ا��ركة�الوطنية�بتجاوز�التص�يفات�

الهو�اتية�القائمة�ع���الوالءات�ا��لية�-القبلية�او�الزاو�اتية�أو�القرابية-�نحو��شكيل�هو�ة�جماعية�قائمة�

ع���الوالء�للوطن�واالسالم�واللغة�العر�ية.�و��ذا�التص�يف�وضعت�ا��ركة�الوطنية�املستعمر����خانة�

العدو،�وتب�ت�ع���هو���ا�الوطنية�مختلف�أش�ال�مقاومة�تواجده.����املقابل،�اس�ثمر�املستعمر�الفر��������

دعم�تنوع�الهو�ات�الثقافية،�واستخدامھ�السيا����لهذا�التنوع��من�أجل�التفرقة�ب�ن�العرب�واالماز�غ����

ا��تمع�املغر�ي.�

إذا��انت�الهو�ات�تتحدد����ا��تمع�املغر�ي�عن�طر�ق�عناصر�مش��كة��اللغة�والدين�والعرق�والعادات،�فإ��ا�

ظلت�حاملة�أل�عاد�داخلية�ترس��ا�القبيلة�والزاو�ة�وأنظمة�القرابة،�وأ�عاد�خارجية�ي�تجها�تمدد�وخفوت�

ال����عرف�هو�اتھ� الو���ا��م��.�و�عت���ا��تمع�املغر�ي�من�ا��تمعات� التصورات�االيديولوجية�لدى�

الثقافية�تداخال�ب�ن�الداخ���وا��ار��؛�إذ�أضمرت�الهو�ات�الداخلية�حضورها�العل���وظلت����حالة�كمون�

ثقا������سياق�صعود�األيديولوجيات�الشمولية�–القومية،�اش��اكية،�لي��الية...-�ال���كبحت�فعالية�الهو�ات�

الثقافية�لصا���االعتقاد����الهو�ات�ال�ليانية�أو�مشروع�ا��ماعة/األمة�املتخيلة،�و�التا���قدمت�تصورات�

أيديولوجية�اعت��ت�الهو�ات�عائقا����وجھ�التقدم�اال�سا�ي.�

���سياق�خفوت�فعالية�الهو�ات�ال�ليانية�وقدر��ا�ع���التعبئة�ا��ماه��ية����ا��تمعات�املعاصرة،�فإن�

الو���السيا����توجھ�للتخفيف�من�حدة�الشعارات�الك��ى�املتولدة�عن�االعتقاد����تصور�الدولة-األمة�

والوهم�الوحدوي�الذي�أهمل�التنوع�الثقا��،�و�التا���إعادة�استدعاء�الهو�ات����إطار�تصور�الدولة�الوطنية�

الذي�يقوم�ع���تدب���التنوع�الثقا���بدل�االس�ناد�ع���الهو�ة�األحادية.�وهذا�املنعطف�ال�يمكن�فهمھ�دون�

إدراك�كيفية�أد��ة�الهو�ات�كما�طرحها�الباحث�حسن�رشيق،�وتحو�لها�إ���حر�ات�اجتماعية�و�عب��ات�

البناء� ��� مل�ان��ا� االعتبار� وإعادة� استمرار���ا،� ع��� ا��افظة� إ��� ��دف� دفاعية� طبيعة� ذات� احتجاجية�

االجتما���والسيا���،�وهو�ما�يفهم�من�انتقاد�ا��ركة�األماز�غية�باملغرب�ألحادية�اللغة�والثقافة����الهو�ة�

القومية�العر�ية.�

ال��ش�ل�العودة���طاب�الهو�ات����ا��تمع�املغر�ي�قطيعة���ائية�مع�الهو�ات�ال�ليانية،�وإنما�إعادة��شكيل�

ل��ات�ية�تفضيلية�ذات��عد�عل��؛�تجعل�اال�سان�املغر�ي�قادرا�ع���استدعاء�رصيده�الهو�ا�ي�حسب�سياقاتھ�

االجتماعية،�وما��ستوجبھ�من�أفعال�اجتماعية.�فالهو�ات�ال�تقتصر�ع���الوظيفة�التص�يفية�لألفراد�بناء�

ع���محددات�اللغة�والدين�والقرابة...إ��،�وإنما�لها�وظيفة�عملية�تكمن����تحديد�ما�ي�ب���فعلھ�وما�ي�ب���

تجنبھ����العالقات�االجتماعية�واالقتصادية�والسياسية�ال���لم��عد�تقتصر�ع���العالم�املادي،�بل�امتدت�إ���

العالم�الرق���الذي�استطاع�اس�يعاب�الهو�ات�ووظائفها�التص�يفية�والعملية�واأليديولوجية.�����

رغم�أن�الهو�ات�فقدت�ب�يا��ا�التقليدية�القرابية�والقبلية�والعرقية�والزاو�اتية،�غ���أن�وظيف��ا�العملية�

كب�يات�ذهنية�مازالت��سري����مختلف�مفاصل�ا��ياة�االجتماعية.�فما�قدمھ�الباحث�عبد�هللا�حمودي�ي��ز�

أن�منطق�الشيخ�واملر�د�كب�ية�ذهنية�لھ�امتداد����ا��قل�السيا���،�و�تم�االس�ناد�إليھ�من�اجل�التص�يف�

ب�ن�الفاعل�ن�وتحديد�درجة�وال��م�السيا���.�كما�ان�القبيلة�كب�ية�ذهنية�ما�زالت�تجثم�ع���الو���السيا����

���تدب���ا��مالت�االنتخابية�ومخرجا��ا�السياسية�باملغرب،�وتمتد�هذه�الب�ية�إ���ا��قل�الر�ا����ع���شا�لة�

عص�يات�ر�اضية-�اإلل��اس��Ultras-�قادرة�ع���التعبئة�لتوسيع�قاعدة�امل��ع�ن،�وتنظيمهم�االجتما���عن�

طر�ق�ترسيخ�قواعد�وسلو�ات�مش��كة�تم��هم�عن�با���مجموعات�ال���يع�األخرى.����

محاور الندوة

- تحديدات�الهو�ة�ووقا�عها.�

- الهو�ات����ضوء�مفهوم�الدولة.

- تحو�ل�الهو�ات�إ���أيديولوجيات����ا��طاب�السيا����املعاصر.

- الهو�ات����ا��ر�ات�االجتماعية�املعاصرة.

- الهو�ات����ا��قل�ن�الرق���والر�ا���.

- الهو�ات�واستخداما��ا�االجتماعية�.

شروط المشاركة

-�تقدم�امل��صات�باللغة�العر�ية�وفق�عدد��لمات�ال�يقل�عن�300��لمة،�وأن�تتضمن�امل��صات�عنوان�

الورقة�البحثية�واش�اليا��ا�وفرضيا��ا�واملن���املعتمد،�وكذا�الئحة�املراجع�ال���س�س�ند�إل��ا�الباحث��ش�ل�

موجز؛�

-�يرفق�امل��ص�بمختصر�الس��ة�العلمية�للباحث�ال���ي�ب���أن�تتضمن�(مدينة�املشارك�-�رقم�الهاتف�-��ال��يد�

االلك��و�ي�-�الدرجة�العلمية�-��التخصص�البح���-��ا��امعة-�امل�شورات�العلمية�للباحث،�وع���وجھ�

ا��صوص�ما�لھ�صلة�بموضوع�اليوم�الدرا���)؛��

-�رصانة�البحث�وعدم��شره�واملشاركة�بھ����ملتقيات�وإصدارات�سابقة؛

ا�بأحد�ا��اور�املق��حة�او�متضمنا�ملوضوع�يتقاطع�مع�محاور�الندوة؛
ً
-�أن�ي�ون�امل��ص�مرتبط

-�أن�يح��م��امل��ص�و�الورقة�البحثية�ال��ائية�املعاي���التالية:�نوع�ا��ط�Traditional Arabic��ب��م�16�للم�ن�

و14�للهامش�بال�سبة�للغة�للعر�ية،�أما�اللغة�األجن�ية�فيأخذ�ف��ا�نوع�ا��ط�Times New Roman�ب��م�14�

للم�ن�و10�للهامش؛

-���ي�ب���ان�تتضمن�الورقة�البحثية�ال��ائية�عدد��لمات�ت��اوح�ما�ب�ن�4000�و�6000��لمة،�مرفقة�بم��ص�ن�

بالعر�ية�واالنجل��ية،�يتضمنان�أسفلهما�أبرز�املفاهيم�ا��ور�ة�ال���استخدمها�الباحث.���

 معايير التوثيق

          أ. توثيق المجالت

�باسم�العائلة،�عنوان�املقالة،�اسم�ا��لة،�رقم�ا��لد،�رقم�العدد،�سنة�
ً
����-�اسم�الباحث�(الباحث�ن)�بدءا

ال�شر.�أرقام�الصفحات.

          ب. توثيق الكتب

�باسم�العائلة،�عنوان�الكتاب،�الطبعة،�دار�ال�شر،�املدينة،�سنة�ال�شر.�
ً
-�اسم�املؤلف�(املؤلف�ن)�بدءا

الصفحة.

          ت .توثيق رسالة بحثية

�باسم�العائلة،�عنوان�الدراسة،�نوع�رسالة،��اسم�ا��امعة،��املدينة،��السنة.�
ً
-�اسم�صاحب�الرسالة�بدءا

الصفحة.�

          ث. تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية

-��اسم�ا��هة،�عنوان�التقر�ر،�سنة�ال�شر.��الصفحة.�

ج.�توثيق��موقع�الك��و�ي:

-��اسم�املؤلف،�عنوان�املوضوع،�سنة�ال�شر،�الرابط�االلك��و�ي�وتار�خ�اخر�ز�ارة�للرابط.

          ح - الئحة المراجع 

-�ترتب�املراجع�واملصادر����الئحة���ائية�بال�سلسل�األبجدي�حسب�اسم�املؤلف.

مواعيد هامة

إرسال�م��صات�األوراق�البحثية��قبل�20�يناير�2023؛

إعالن�نتائج�انتقاء�امل��صات�البحثية�يوم�31�يناير�2023؛

التوصل�باألوراق�البحثية�ال��ائية�قبل�20�ف��اير�2023؛

تنظم�الندوة�يوم�4�مارس�2023؛

ترسل�امل��صات�واألوراق�البحثية�ال��ائية�ع���ال��يد�اإللك��و�ي�اآل�ي:�

rihanatmada98@gmail.com

ت�شر�األوراق�البحثية�املقدمة�ضمن�عدد�خاص����ا��لة�البحثية�رهانات�.

لجنة التنسيق

ا��تار�بنعبدالوي�

حياة�الدر���

زكر�اء�أكضيض

عبد�الرزاق�بالل

عبد�العا���صابر�

عبد�اإللھ�الك��ة

محمد�جليد�

عبد�اللطيف�ا��ا����
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