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ابتداء  خمتلفة  ب�رشوط  مقيد  وهو  يكتبه  لكن  ن�سان  الإ يكتبه  التاريخ 

كتب  ما  والدينية.  القت�سادية  القراءات  اإىل  ال�سيا�سية  امل�سالح  من 

الظاهرة  البع�س  اعترب  الدينامية.  هذه  �سمن  يدخل  املور�سكيني  عن 

�سالم وخطرا على ثقافة تعترب نف�سها  املوري�سكية كمرجع مناه�س لالإ

خرون  خال�سة وبغ�س النظر عن الختالفات العقائدية. بينما قام الآ

الذين اعتربوا اأنف�سهم من اخلا�رشين، بخلق روؤية  للدفاع عن النف�س 

وىل. وقد  �سويل للفئة الأ حيان مع املوقف الأ التي تطابقت يف غالب الأ

ا�ستمر الو�سع على هذا احلال حتى جمئ القرن الع�رشين حيث ظهر بع�س 

املوؤرخني القالئل امل�ستقلني الذين اعتربوا الظاهرة منوذجا تاريخيا 

بعيدا عن الدين وال�سيا�سة.

مرور  ذكرى  معها  بتزامنها  الثالثة،  لفية  لالأ خالقي  الأ الواجب  من 

فوق  يعي�سون  كانوا  �سخا�س  الأ من  ف  الآ طرد  على  �سنة  مائة  اأربع 

�سباين منذ القرن الثامن امليالدي، ويف �سياق اجتماعي- الرتاب الإ

�سيا�سي �سوهته ت�سورات ليربالية جديدة، مراجعة التاريخ املوري�سكي 

كظاهرة تاريخية اجتماعية �سيا�سية وثقافية. 

اأن هذا الطرد واإن كان  اأن تاأخذ بعني العتبار  وعلى هذه املراجعة 

اجلماعية  الذاكرة  املطاف  نهاية  يف  اأغنى  فاإنه  اإن�سانية  ماأ�ساة  فعال 

للعامل املتو�سطي وحتول اإىل ج�رش ح�ساري بني ال�سمال واجلنوب.

خرى التي عرفت نف�س  نظرا لتجربة املوري�سكيني وجتارب اجلماعات الأ

تاأويل حلوار  اأي  اأخالقية، على  �سباب  ال�رشوري، ولأ امل�سري، من 

الثقافات اأن يطرح قبل كل �سيء ال�سوؤال التايل: عن اأي ثقافات نتكلم؟ 

مر كذلك، ملاذا يتم القيام  خر كعدو؟ واإذا كان الأ عن تلك التي تقدم الآ

األرضية التقديمية



اأو  نعرف  لثقافتنا؟ وماذا  نروج  التي  الفكرة  ما هي  وبالتايل  بذلك؟ 

خرى؟ حرى ما الذي يحكى لنا عن الثقافات الأ بالأ

ذاكرة  مو�سوع”املوري�سكيون:  حول  الدولية  الندوة  هذه  تعترب 

جلماعة  وبناءة  هادئة  تاريخية  ملراجعة  ف�ساء  م�سرتكة”  متو�سطية 

بها  اأقامت  التي  الدول  على  وبح�سورها  اإ�سبانيا  على  بغيابها  اأثرت 

يتميز  اأنذاك  كان  جمتمعا  ليعزز  اندماجها  وجاء  املغرب؛  وخا�سة 

اأثرت  التي  وللتفكري،  للعي�س  جديدة  بنماذج  وليغنيه  الثقايف  بالتعدد 

على القت�ساد وال�سيا�سة والثقافة والطبخ، واملعمار...

ونظرا اأي�سا لكون التاريخ يعتيرب عن�رش من الواقع ال�سيا�سي احلايل، 

ندل�س موقعها من خالل قراءة جديدة  ف�سيكون من املفيد اأن ت�سرتجع الأ

للتاريخ قادرة على اأن جتعل منها اأداة لل�سالم واحلوار ومناه�سة لكل 

اأنواع التطرف. 

العربي احلارثي

من�سق الندوة



�س.09.30: االفتتاح الر�شمي

�س.10.00: حفل �شاي

�س.10.30: املحا�رضة االفتتاحية بعنوان :

                املور�شكيون من املنفى اإىل ذاكرة من اأجل التعاي�ش

رئا�سة : خو�سي مونليون

العربي م�ساري

)باحث  ووزير �سابق(

خو�سي ماريا ريداوو

)كاتب و�سحفي(

�س.11.30: قراءات التاريخ : ذاكرات العامل املور�شكي

رئا�سة : حممد اأفاية

�ستاذ عبد العزيز ال�سعود الأ

)باحث – تطوان(

�ستاذة ميلودة احل�سناوي الأ

)باحثة – جامعة احل�سن الثاين(

�ستاذ لوي�س برينابي بون�س الأ

)موؤرخ(

�س.13.00: غداء
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�س.15.00: قراءات التاريخ : ذاكرات العامل املور�شكي

�ستاذ مولي علي الري�سوين الأ

)باحث – �سف�ساون(

�ستاذ رافييل بينيط�س �سانت�سيث بالنكو الأ

)موؤرخ(

�ستاذ ح�سن بوزينب الأ

)باحث – جامعة حممد اخلام�س(

�ستاذ عبد الواحد اأكمري الأ

)باحث – جامعة حممد اخلام�س(

�س.17.00: عر�ش �رضيط : املطرودون

)من اإنتاج ميغيل لوبيث لوركا(



�س.09.30: حما�رضة بعنوان:

الف�شاء املتو�شطي واحلوار بني الثقافات

�ستاذة : كارمني رويث برابو برئا�سة الأ

�ستاذ حممد اأفاية الأ

)باحث – جامعة حممد اخلام�س(

�ستاذة فاطمة الزهراء طموح الأ

) باحثة – جامعة حممد اخلام�س(

�ستاذ مانويل بيمينتيل الأ

)نا�رش ووزير �سابق(

�ستاذ �سيمون ليفي الأ

) باحث – مدير املتحف اليهودي املغربي(

�س.13.00: غداء

�س.15.00: ا�شتمرارية العامل املور�شكي :

                اأر�شية مل�شالح العامل املتو�شطي

�ستاذ : العربي امل�ساري برئا�سة الأ

�ستاذ خو�سي مونليون الأ

)مفكر(

�ستاذ معاد اجلامعي الأ

)رئي�س جمعيات اأندل�سيات(
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�ستاذ حممد رزوق الأ

)باحث –جامعة احل�سن الثاين(

�ستاذة كارمني رويث برابو الأ

) باحثة م�ستعربة(

�س.20.00: اإيقاعات الذاكرة :

رق�ش وغناء مور�شكي

مب�شاركة

 �شمرية القادري

و

روثييو ماركيث

م�رضح حممد اخلام�ش

من  وذلك  الحتفاء،  نريد  الذاكرة  باإيقاعات 

واملغرب،  اإ�سبانبا  من  اأر�سية  مو�سيقى  خالل 

باملوروث الثقايف لل�سفتني، الذي ي�ستمد عظمته 

بداعي،  الإ طابقه  لتكوين  املالزم  التعدد  من 

وباخل�سو�س لديناميته وانفتاحه على امل�ستقبل، 

الذي ياأخذ على عاتقه املوروث يف �سريورته.



ماركيت  وروثييو  القادري  �سمرية  حفل 

هو �سوت فريد من نوعه يحاول اأن ي�سافر 

اإىل العامل الفني والروحي، �سفر من  بنا 

ثقافتني  روح  اأجل  ومن  املو�سيقى  اأجل 

خالل  من  وذلك  املنبع،  نف�س  من  �رشبتا 

غاين ال�سعبية التي تعود اإىل  التداخل بني الأ

غاين ال�سعبية ملنطقة  ندل�س والأ مرحلة الأ

ندل�س، الغناء الغجري واملوال املور�سكي وال�ستكبار الغرناطي  الأ

واإيقاعات اأخرى خا�سة بهذه املنطقة.


