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بالغ صحفي

مدینة العیون تحتضن النسخة الثالثة عشرة من منتدى ابن عربي 

 وكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة محمد مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي،ستنظم كل من 
بدعم وتعاون مع وكالة دعم وتنمیة األقالیم الجنوبیة،     و جمعیة منتدى البدائل،  ،  أكدال بالرباط–الخامس 

، وجمعیة عصبة حقوق اإلنسان بالصحراءالوكالة االسبانیة للتعاون الدولي للتنمیة، ومركز الدراسات تیریس، 
 للتباحث حول النسخة الثالثة عشرة من منتدى ابن عربي الجاري بمدینة العیون یونیو 19 و 18یومي 

".جدلیة الذاكرة والمستقبل"
صادیة، دینیة،   ھو نتاج لإلنسان، وغالبا ما تكون كتابتھ مرھونة بمصالح سیاسیة، اقت  فالتاریخ: وحسب المنظمین

فالشعوب في حاجة إلى استرجاع ھذه الذاكرة، وھذه ھي أنجع . لكن دوره ھو وضع نسق للذاكرة... عرقیة
ینطلق المنتدى .واالقتصادیة والدیمقراطیة طریقة لبناء المستقبل؛ مستقبل یستجیب لمتطلبات التنمیة االجتماعیة 

 أجل خدمة التاریخ وإعادة قراءة التاریخ یجب أن یكونا أداة للفكر والمعرفة من : من فكرة أساسیة مفادھا أن
 .المستقبل



 بنحادة،علیھ كل من العربي الحارتي، عبد الرحیم  انطالقا من ھذا الطرح، سیجمع ھذا المنتدى الذي یشرف
، البشیر الدخیل )أكدال-رئیس جامعة محمد الخامس(وخوسي مونلیون، شخصیات من المغرب وإسبانیا مثل وائل بنجلون 

، فاطمة أبورتو )المنسقة العامة لمؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي(، أنخیال مونلیون )رئیس جمعیة منتدى البدائل(
) نائبة برلمانیة(، امباركة بوعایدة )نائبة برلمانیة ( )أستاذ التاریخ، جامعة محمد الخامس(جامع بیضا  أستاذ (، الحبیب المالكي 

، ألیسیا دي ال ھیكیرا )باحثة بمعھد الدراسات اإلفریقیة(، فاطمة الزھراء طموح )جامعي(، محجوب الھیبة )العلوم االقتصادیة
، الموساوي عجالوي )أستاذ التاریخ، جامعة محمد الخامس(، محمد كنبیب )أستاذ جامعي(، أحمد حرزني )جامعة غرناطة(
األمین العام للمجلس (، محمد الصبار ) المنتشا–جامعة كاستیا . أستاذ القانون الدولي(، إیغناسیو فوركادا )مدیر األرشیف(

جامعة محمد . أستاذ التریخ(، عبد الرحمان المودن )رئیس جمعیة الیرا(، أدریان مندوزا كریمون )الوطني لحقوق اإلنسان
). المغربیة-مركز الدراسات االسبانیة (، میغیل أنخیل بویول )الخامس

 الفضاء ، بمبادرة من مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي ومؤسسات أخرى من1994انطلقت منتدیات ابن عربي سنة 
ریس، الدار البیضاء، مرسیلیا ومدرید وقد احتضنت مدن مثل الكیال، طلیطلة، ساراییفو، ماردة، الرباط، كاثی. المتوسطي

 من إسالم آخر، غرب آخر؛ الذاكرة في خدمة اإلنسانیة؛ المواطنة الكونیة؛: النسخ السابقة وتطرقت فیھا إلى مواضیع مختلفة
وكل ھذه اللقاءات عملت على االحتفاء بروح الفیلسوف الكبیر . أجل حوار الحضارات؛ التعارف المتبادل یبني السالم، إلخ

 المجاالت والثقافات، التي تسعى إلى ضمان والشاعر ابن عربي، واضعة نصب أعینھا كھدف، توحید األصوات، من مختلف
.الحوار كنموذج فكري وأخالقي للتعایش: استمرار ھذا المبدأ العریق للحضارة اإلنسانیة

المواطنة، وھي مبادرة من كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، النسخة التي تنظم حالیا بالعیون تندرج كذلك في إطار أنشطة الجامعة 
ستوى الجامعي أو على  أكدال، بھدف تشجیع فضاءات الحوار، والتفاعل والتفكیر سواء على الم–جامعة محمد الخامس 

 المغربي، والذي دأب منذ أكثر من عشرین –السباني مستوى المجتمع المدني؛ كما تندرج في إطار برنامج المعتمد للتعاون ا
. لدین احترام التنوع وقیم الدیمقراطیة والتعارف والتبادل بین مجتمعي البعاما، عبر برنامج مكثف من األنشطة، یدعم

●



تقدیم

ھو  لكن دوره... سیة، اقتصادیة، دینیة، عرقیةالتاریخ ھو نتاج لإلنسان، وغالبا ما تكون كتابتھ مرھونة بمصالح سیا
ء المستقبل؛ مستقبل فالشعوب في حاجة إلى استرجاع ھذه الذاكرة، وھذه ھي أنجع طریقة لبنا. وضع نسق للذاكرة

فالتاریخ ھنا یساعدنا على البوح بالماضي والكشف . یستجیب لمتطلبات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والدیمقراطیة
.عبره عن تجارب صادمة

من مسلمة أن استقراء التاریخ یمكن أن یكون أداة للفكر “ جدلیة الذاكرة والمستقبل”تنطلق الفكرة األساسیة لندوة 
بحث یسمح بإعادة قراءة التاریخ، فال یمكن والمعرفة خدمة للمستقبل؛ والھدف منھا ھو المساھمة في بناء نموذج لل
.كرتناأن نبني أو نصلح أو نفھم الفضاء الدیمقراطي دون تحقیق مصالحة مع ذا

رات الذاكرة التاریخیة ومع نماذج المستقبل وتطمح ھذه المقاربة إلى خلق نوع من التالحم الفعال بین ثوابت ومتغی
 وبالخصوص، االقتناع بأن لمركز والضاحیة،المتشبع بمبادئ المواطنة، واالنتماء، والتنوع والحوار البناء بین ا

. باستمرارالحداثة ال تمثل قطیعة مع الذاكرة، بل أنھا تجعل منھا تراثا متحركا



التنظیم

مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي
) الرباط-جامعة محمد الخامس أكدال(كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

جمعیة منتدى البدائل
وكالة دعم وتنمیة األقالیم الجنوبیة

الوكالة االسبانیة للتعاون الدولي للتنمیة
مركز الدراسات تیریس

.جمعیة عصبة حقوق اإلنسان بالصحراء



اإلدارة  

خوصي مونلیون
)مدیر مؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي(

عبد الرحیم بنحادة
)عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالرباط. أستاذ التاریخ(

العربي الحارتي
) شعبة الدراسات االسبانیة-أستاذ باحث(

العام  التنسیق

البشیر الدخیل
)رئیس جمعیة منتدى البدائل(

أنخیال مونلیون
)المنسقة العامة لمؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي(



البرنامج 
 یونیو18السبت 

التاسعة

الجلسة االفتتاحیة
ممثل السلطات المحلیة

) أكدال-رئیس جامعة محمد الخامس (وائل بنجلون  
) عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالرباط (عبد الرحیم بنحادة 

) رئیس جمعیة منتدى البدائل(البشیر الدخیل 
)المنسقة العامة لمؤسسة المعھد الدولي للمسرح المتوسطي (أنخیال مونلیون 

 الثانیة عشرة والنصف–التاسعة والنصف 
1المائدة المستدیر 

) نائبة برلمانیة  (فاطمة أبورتو 
) نائبة برلمانیة (امباركة بوعایدة 

) أستاذ التاریخ، جامعة محمد الخامس (جامع بیضة 
) أستاذ العلوم االقتصادیة(الحبیب المالكي 
) جامعي(محجوب الھیبة  

)باحثة بمعھد الدراسات اإلفریقیة  ( فاطمة الزھراء طموح  

الثانیة عشرة والنصف
مناقشة



 السادسة مساء–الرابعة مساء 
2المائدة المستدیرة 

) جامعة غرناطة(ألیسیا دي ال ھیكیرا 
) أستاذ جامعي (أحمد حرزني  
) أستاذ التاریخ، جامعة محمد الخامس(محمد كنبیب 
)أستاذ التاریخ، جامعة محمد الخامس (جامع بیضا 

) مدیر األرشیف (الموساوي عجالوي    
)  المنتشا–جامعة كاستیا   . أستاذ القانون الدولي(إیغناسیو فوركادا 

 السابعة مساء–الثامنة مساء 
مناقشة

 یونیو 19األحد 

 الثانیة عشرة–التاسعة صباحا 
3المائدة المستدیر 

) األمین العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان(محمد الصبار 
) رئیس جمعیة الیرا( أدریان مندوزا كریمون 

)  رئیس منتدى البدائل (البشیر الدخیل 
)جامعة محمد الخامس. أستاذ التاریخ  (عبد الرحمان المودن 
) المغربیة-مركز الدراسات االسبانیة     (میغیل أنخیل بویول 

 الواحدة والنصف–الثانیة عشرة والنصف 
مناقشة


