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 بالغ صحفي

لندوة األكاديمية الدولية األولىا  
: المغرب والصين" على طرفي طريق الحرير"  

-24من    2015نونبر  26الى  
بالمكتبة الجامعية محمد السقاط بالدار البيضاء  

 
ندوة الدورة األلى لل، الدولية بشنغهايبشراكة مع جامعة الدراسات تنظم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

وذلك في الفترة الممتدة من يوم ، على طرفي طريق الحرير: المغرب والصين""دولية في موضوع: ال كاديميةاأل
بالمكتبة الجامعية محمد السقاط بالدار البيضاء, 2015نونبر  26نونبر إلى يوم الخميس  24 الثالثاء  

الذي نسعى إلى أن يكون موعدا سنويا، في إطار إسهام الجامعة المغربية في دعم مشروع ويندرج تنظيم هذا الملتقى، 
إحياء طريق الحرير، اعتبارا ألهمية هذه المبادرة في تعزيز جسور التعاون والتنسيق المشترك بين المغرب والصين في 

لذي لعبه المغرب في تعزيز التبادل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فضال عن إبراز الدور الهام ا
الحضاري والثقافي مع بلدان الشرق القديم، وخاصة الصين.  

-والمغرب بحكم موقعه االستراتيجي الهام، ومكانته كفاعل محوري في المنطقة اإلفريقية والمتوسطية والعربية
جنوب، وبناء أسس شراكة -ن جنوبعالقات التعاو اإلسالمية، وانخراطه الفعلي في إستراتيجية بديلة تروم تقوية

وكذا بفضل روح التسامح  على المستويين السياسي واالقتصادي، متينة تحقق انتظارات وتطلعات شعوب هذه المناطق
تعزيز الروابط  والتعايش التي ميزته تاريخيا، ليجد نفسه اليوم مؤهال بشكل أكبر للعب دور البوابة الرئيسة في

لتجارية بين البلدان التي تشملها بعض أطراف هذه الطريق الجديدة، وفي تكريس قيم السياسية واالقتصادية وا
.التعايش والحوار بين مختلف الديانات والثقافات  

أربعة محاور أساسية، وهي كالتالي: تتناول هاته الندوة   

• دور طريق الحرير في تعزيز العالقات العربية واإلسالمية الصينية عبر التاريخ.   

• في رحلة ابن بطوطة وتلقي كتابه في الكتابات الصينية.الصين    
• فاقاآلواقع وال  :بين المغرب والصينالعالقات االقتصادية    
• الرهانات.و طريق الحرير الجديد: المشروع   

ويشارك في هاته الندوة مجموعة من الباحثين من مختلف األقطار المغرب والصين والعراق ولبنان وسلطنة عمان 
.اقتصاديين وسياسيين لمناقشة مشروع إحياء طريق الحرير وكذا متخصصين  
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