
 

 
INFORMACIÓN: fundacionalidrisi55@gmail.com  &  congresomoriscostanger@gmail.com 



 

 

 

 

 
� ا�و���ق ا�
����� وا�درا
�ت ا������ ـ طْ�ً
� ��و��م �%$ل ا��د�
�ون ا�ُ��ّ�رون ���ّ
�ف ا���رو�ون 

و�ن . ، �و+و/� .-ف ا�درا
�ت وا��'�ث ا�*� *�درج +�ن *�ر�( إ
����� ا�'د�ث"ا��ور�
$��ن"ا��د�
�� ـ �ـ 

*8روا ����7رب '�ث ظ4وا ا���4وم أن 1
�� $��را �ن أو��ك ا��د�
��ن 1د *�ّر+وا ���4*���ر ا�8
ري �ن وط��م 

� �4ورة �ظ�ھر �ن '��*= . إ�> ا��وم �'*;ظ�ن �:�
���م ا����4�
��= ا���*��� ودورھم � ��و�ر@م �$��*�م 
  . ا���8��� وا�;���، �م *'ظ �ور*�م ��� *
*'8= �ن ���ن +�ن �;'�ت *�ر�( ا��7رب ا�'د�ث

  

� ا�*��ذ��ت ا��ورو�� و��دو أن ا�و1ت 1د '�ن �*���وز ا��وا�ق ا�;$ر�� ا�*� $��ت وراء إ@راق ھذا ا��و+وع 
� إ/�دة ���@� ھذا ا�;�ل ا��ؤ�م �/ن ظ4��ت ا�8رون ا���+�� وا�%روع ��*���ن ��7ر�� وإ
���� و�ر*����7ن 

���'4ول ا����و��  2009وھو ا��%روع ا�ذي ا�ط4ق 
�� . �ن *�ر���F ا��%*رك و�ق 1وا/د ا��'ث ا��4�� ا��*��ر
 ��� ا��7ر��� ا�
����� وا��ر$ز ا���8

� ا�در�
ا�را��� �طرد ا��د�
��ن �ن ���$4 ��4
�� ا�*� ا*Fذ*�� �ؤ

�4�� ��4
�� وھ���ت أFرى �'ط� �4*:�ل، �ن GFل *�ظ�م �ؤ*�ر دو�� ����� I� ون��*��� ��
�4�� ��G

��ا�.  

  

� ظل إ- أن ا�8+��� ا�%��$� ا��ر*�ط� ���ذه ا�'��8 �ن *�ر�( ا��7رب وإ
����� وا��ر*�7ل، �م *�د *ْ'َ*ِ�ل ـ 
�ن َ�ّم أھ��� ا��*�ق ا�G1م �ن ا�*'زب وا�*ظ��ر أو �� إ�> . ا�;را��ت /�ر�� ـ ا�*8وI1 +�ن زاو�� �ظر ��;ردة

��Fا�*�ر� ��� �. ذ�ك �ن ا�ھواء وط��� $��ت أم /��8د�� �**$��ف ��*��� /F <4د�� ا���ر
ن َ�ّم �$رة إ�%�ء $ر
 ��
� و�ر*��7� �%*رك �4درا
�ت ا��د�
�� ا�*� ا1ُ*ِرَ'ت ���

�  2011�7ر�� إ

��ق ا*;���1 *��ون ��ن �ؤ ��

� رؤ�� ا��ور�� و$��4 ا.داب ������ *طوان، دون أن *;M4 ��د 
و�� أن *�4ورت أو�> ا�*�ورات ا�*� . ا�در�
� أو
�ط ا��F*��ن و/�وم ا���*��ن، /�ر  *���N ا��و+وع �ن و��� �ظر أFرى� ��
'*> ��8ت �دى وا

 ����
� *�ظ���� +�ن ��ر��ن *طوان ا�دو�� ا�*�
I /%ر �� �

� ا�در�
ا����دة ا��
*د�رة ا�*� %�ر$ت �ؤ
  . ا��'ر ا���ض ا��*و
ط

   

ا+طروا إ�> ا-�
Gخ 1ْ
را  '�8�8 أن أ/�8ب ا��د�
��ن ا�ُ�َ�ّ�ر�ن ا�ذ�ن ظ4وا ��8��ن �%�= �ز�رة إ���ر�� 1د
/ن ھو�*�م ا��د�
�� *'ت ط���4 �'�$م ا�*;*�ش، �ن َ�ّم ا���و��ت ا��ّ�� ا�*� *وا�= أ�� �'�و�� -�*%�ل أ�
���م 


ل أ�
���م �*����1 ��دد �ن $�ر��ت ا��دن . �ن @��ھب ا��
��نG
أ�� إFوا��م ا���ّ�ر�ن إ�> ا��7رب �8د ظ4ت 
� ��%G*�و ��Fر �ن ا��وادي ا��7ر���ا�*�ر���$ �وھو ا��و+وع ا�ذي ا���$ت ���و/�ت ا��'ث ا��*;ر/� /ن . 

��' ��
� أ/��ق ��*���*�� ا��*��ورة �ن أ��� ������ �� *رّ
ب � �8��
وھو �� *�Fض /ن ���4 . ا����درات ا�
 . ا����ز ��ن ا��دو*�ن �ن ا��*��N ا�*� ��ر+�� +�ن ھذا ا��ؤ*�ر ا�دو�� ا�ذي *'*+�= �د��� ط��� '�+رة �'ر

 

  ا�د��ور أ�
د ا�ط�ھري  
�

� ا�در�
  ا��7ر��� ا�
����� أ
*�ذ ا�*��4م ا����� ور��س �ؤ

 
 

 

 

 

 

 



 


  4ط��� ا����� ��2014أ  

  وصول المحاضرين والمشاركينـ  
���� ط��� ا����ز��رة ا����� و���� �� � 16:00�  ، وزارة الثقافةبطنجة بإشراف األثري براهيم سليمي مدير متحف القصبة �

  

 5 ! �ط��� ا� ��  2014 أ
 
 


 ا�����دات    9:30���  
  

 2'�� ر1�0 ا����(� ا��/��� �.��� وا�-�,�ت ا���*�� وا��ا(��) �'�&%��: ا$����ح ا��"�� 10:00

  ا"��ا�6 �5يـ  

 

������� ا������، ر��� ��دي ا����� )13:00ـ 11.00( ا��'!� ا���-�  &� ط$#�"!�� � ا�����ر 
  

��*!ة ا)���'��� )لماذا؟..و..كيف؟( مقاربة جديدة إلشكالية مزمنة :
!+� ،��, -�� �.����د إ ����0، /��  . ا�����ر 

 

  "الغموض ونقص المعطيات عن اإلسبان المنحدرين من األندلسيين المنصرين"

 ريسي المغربية اإلسبانيةمؤسسة اإلد &الحاجة آمبارو سانشيس روسيل، المركز الثقافي اإلسالمي ببلنسية 

"����  "���� ا��.�ود�) �) 5 9 �8��ة إ� 
��ش، ا2!" ����� ا��4� . و/�.�� ذا�!ة ا�2�����-، ا�!"�ط��د���� ا��و��� �.5
 ا����7ب ا�&0���5 

  "بعض ما يمكن قوله اليوم عن األندلس المسلمة"

  .قنيطرةالدكتور مصطفى مشيش العلمي، مؤسسسة سيدي مشيش العلمي بال

  "اإلسالمي فى أمريكا الالتينية عبر شبه الجزيرة اإليبيرية–بعض مظاهر التأثير العربي "

   . وأستاذ زائر الدكتور محمد الخطابي، سفير فوق العادة للمملكة المغربية بعدد من دول أمريكا الالتينية
  ���>;�ـ 
   

��   !ي"!�� � ا�����ر أ'�� ا�;�ھ )17:15ـ 15:30( ا��'!� ا�<�=

�د إ(�دة ��2� ا���ر�?"@"  
 .داد �ن، /��.� �$�ن، إ�#�5!ا. ا�����ر �!�<�ر ج

  "اG"�ى �.�ان و�دس DEل ا���ن ا�!�دس (;�"
�  . ، )!���"�Cر�� ���.B� ا�.��� ��5.5م ا@/������ا��را �ت "��ر "!��رد )����ن، ���! ا��

�5Dا��: "H1�Iل وDE (� ردة�� ��J!�ردة  ا����(� ا���ر���) (اGر5�� ا���ر��K ا� '�ي =��  ")17و 16ا�
����C إ ،��!E2ردة ا�� �$���" F�ر�Gث وا���م وا����
 ا2"�I ،�$�ر��   .ا�����ر "!و�� )!ا�&� 

�5Dا�����M�ب و%�=0: " �J!�ر=� �'�/�ر ا���ر��  "درا"� �
" �.��#" ���C;ت ا���J5� ���.ا� �B.ا�� ،�"�� .�/�، ����ا�����رة إ�$�س  

�5Dا��: "�.���) �� ا�����N ا�;��!��=Gا (�� �� ا��-�َّIP% (� ��  "روا"Q وأ=!�� 6
��ر������ وا���دان ا�J!"�، ��ا��Gط، ، "�'P )� ��ر�O وآداب ا�+�!اء���L و��  ��ي أ'�� �C�ي . 

  ���>;�ـ 
 ا"��ا�6 �5يـ 

 
 

  "!�� � ا�����ر �Rح 0�5D  �م )45:19ـ 17:45( ا��'!� ا�<��<�
  
    "(�1'� � ��0 =��ذ��. (��) ا��-�د ا� ��ي إ�S ا$=���ج ا$����"

��� �#�C� S!��، /�.�� ذا�!ة ا�2�����-، ا�!"�ط�  .ا�����ر 

���"�!�ر أ"�ة "��� "��K�ا���ر H1�Iوا�� ���) ا��وا�� اGد ��!��=Gا"  
��� ا��4�� "��!"�ط� �.��/ ،�$�$.� .ا�����ر �T ا��J!ب 

�� ��س"!���: أ=!��=Gا U-��ھ� S') U-�*و���� UورھW��" 
��� ا��4�� "��!"�ط�R��� وا�&����، "- �T�' �5ة ا�����ر � �.��#" P'�".  



  

�5Dا���� إ�S ط���   ا�-��ات" :J!�ا���ر) (�=�� ")م17- م16ا�

�" ،�I�>.ر,�� ا� T�!�" P'� ي!B>ا� F(�� -" �C  .$#�;، ا�!ا";� ا������� ���5.5ء "5�را �ت وا2"��ثُ�
  

�5Dا��: "����� �-��ة: M�ب ا�;�>��) اGدب ا�;�Yي !��=G ��K�%�ر ��و��"   
�ر�
�، ا�د$*ورة ���رة ��ر���، أ
*�ذة ��'�� ������ ��ر�س  &�����
� ا��7ر��� ا�

� ا�در�
  . �ؤ

  ـ ���>;�
  
6�ط���   G6 ا  
��   2014أ

  
��  "!�� � ا���/� آ�C!و  ����G رو �0  )11:15ـ 09:00( ا��'!� ا��ا

"=�=���)ا$(��اف ا��J!�ا���ر (��!��=Gب ا��)P  "%�و�] ا�Wا2�ة وا���ا��: � 
����C إ ،�Cط!I �.� ا�����ر أ�;���� روذر�&�� را��س، /�

�) ا��-�د وا��!'��) ا���@��)"  "ا��;�9 وا$D�Eف 
� ا��7ر��� ا�
����� &ا�����رة ��&�ل ا�+�Cغ ا��!)���، /��.� "�ر��، )!���  

� ا�در�
  .  �ؤ

 "�� وردود ا���ل ا������� وا�د���� ���د����ن ا�
��ر�نا���"
����C ، إ�5$��" �B#" X'ا���� Y(�����ر��، "�'P أ�;!و"�5/� و����� P�!�" �&�!ر إ����� ا��7ر��� ا�
����� &  ا��

� ا�در�
  . �ؤ

�5Dا�����M�ب" : ���Y;ا� (��J!�ب ا���ر��  " ذا2�ة أ(

 ا��EZ! ا�2�����، )�ط�� ا�Tھ!اء أ����B- ا������!� �( �+�4��.��ر��  � �$B�� ا��7ر��� ا�
�����، إ%����4، إ
����� ���� "�']� و

� ا�در�
  �ؤ

�5Dا��" وادي ر�وط" ا�
ور�����"��د�م 
ر�ز ا�درا��ت ":    
   �و������*ورا �و��د�� ����$�س، ر��س ����� ا���8��� أ$
وس

  .�وادي ر1وط، �ر
��" ا��ور�
$��"���7ل ����$�س @�ر���، �د�ر �ر$ز ا�درا
�ت 

�5Dا���ادي ر>�ط" : ���Y;ا� (��J!�ب ا���ر��  " ذا2�ة أ(
����C ، إ�5$��C" -������2ب ا��2 ���>Gة ا�!��G!وع ا�\ا ،P�"�� P�!�" راوول. 

  ـ ���>;�
  ـ ا"��ا�6 �5ي

  
 �!��K30:13ـ 45:11( ا��'!� ا� (��!C� S�#� ����  "!�� � ا�����ر 

�[2�اه" ���� وا�-��ة و �@�در ا�J6Gم ا����'���0 :ا��=Gا���ّ@�ون وا��-ّ��ون �) �!'�� ا"  
،���5JCا� ^��R -" �����` �� ا�در��� ا��J!"�� ا� ���C�&  أ ��ذة "�']� وا�_� "���#�5 ا�.��5 ";$#� ا�����رة '<�_�  .                                      

       

�) ا���5� وا�!�دس (;�"=���) ا� ���M%� ا� Nا����� �� (�  أ(��ب ا���ب وا��!'�
�` �� ا�در��� ا��J!"�� ا� ���C� &ا�����ر أ�;���� راي، /��.� ���CG�، ا��J�!Cل .  

�) ا��-���)  Dد ا����"�!��=Gب ا��@��ت =�ط�� �) %�ر�? � ��ر :أ("  
����C إ ��5�C,إ ،����C ا� ��"!Jا�� ���ا�در �� `�  .ا�����ر أ'�� ا�;�ھ!ي، أ ��ذ ا��.�5
 ا�.��� ور��� 

�5Dا��
�ن ا�
��ر�ن '# ا&دب ا�
$ر # ا���طق  �!� ����" (�
  "ا� ��ن ا&د # ��راث ا��(ود وا�
  .ا�د$*ورة ��
���� ا�'داد، ����� أ�
*ردام، ھو��دا

  
  ���>;�ـ 
  

��� ا�4;�"�"!�� �  )03:17ـ 15:30( !� ا�!�د"�ا��'�  ا�����ر 

�� ا���ن ا�!�دس (;�"=� "_ �����  "�) ا) ا� �.�ر إ�S أ��=!� ذي ھ����ا :ا����رف ا�@
�.� إ,�5�C�، إ ����C  &ا�����رة إ�J!�� "��4را�� إ &����� �/ ،P��[��a �"��  .ا�����رة آ�� 

  
�� �� ا���*�"���Iو ���ا1��درا"� �!�=Mا� ��: ��Mا�� Uا���� �� 
`Gا ��  "�Y�دات إ" �=

����C إ ،���&��( ،b �Cد ا��" �.�  . ا�����رة ��L5 أ"�,��، /�
  

�5Dا��  "�راءة -�
� �ول أ�)�� إ+���. ا�
ور����ون  $رب ا� ر�$�ل" :
� ��4د�� ��S G ذي 
��طو أFث، ا�ر%�ف ا�*�ر�'�� ،����
      . �طو��و، ا��ر*�7ل�ر���دو Fو�� ��طوس ��

  
�5Dا����ت ا��ي M�ب ا� �%�Mل" :��  "إرث "��ي أ=��!�: ا����ات و%

�T ا2"��ث وا��.!�X "�!اث �I;5�، ا��J�!Cل!� �( P'�" ،��$�د�� ���$����0�J أ�0�4 .   
  

)�� 0ر��ط�"

�ن وا����رى '2 ا&�د�س  �د ��وط (�
  " ا�
+����  �ن ا�

�  0�5D ح�R ر����ھ!ة، �+! م، /��.� '�5انا����".  
 



   
  

����5 ـ    

�7 د )و
�ت و5واھد ا��6ورـ   

  

�، ���7ل ْدرا@و��ل ا�
و���# ا&�د����  21:00
��G ھ�ر���د�ث، �'�د ا��رو �
�ق ا�;����ن ا��و
���8ن Fو��*   
  
 .ا������ ا��7ر��� �4�و
�8> ا��د�
�� وا�رو'�� �ط���ا��و � ا&�د���� وأ#��0،  •


��س إ%����4��4، ا���)�دي ��ط� وأ��0# ا����راد وا��8
��وا� •�. 

  .أ$ورد�س ��دو '�دو 0رب ا� ر�$�ل،  •
 
 
 

�

����6ت -�  
 

  )العربية  واإلسبانية والفرنسية( لغات المؤتمر
 )2014أبريل  6و 5، 4طنجة ( تاريخ المؤتمر

 )2014أبريل  10لى إ 7من (عبر شمال المغرب  قافيةتاريخية والثالمسالك التاريخ 

 )دقائق 15أقصاها (ومدة المداخلة ) دقيقة 30أقصاها ( مدة المحاضرة

 .الوقت في هذا المؤتمر من ذهب. كزةرَ نظرا لتوقيت البرنامج، يسمح فقط بأسئلة مُ : المناقشة

   .فيةأشغال المؤتمر الدولي والمشاركة في الجولة عبر المسالك التاريخية والثقا التسجيل ضروري لحضور

 

  ر:��� ا�
ؤ�
ر
 

  فاطمة الزهراء أيتوتهن التمسماني
 

  �);�� ا��)
��ا  
 

  :المغرب

  أحمد الطاهري
  محمد السماللي
 حفيظة البغلولي

 محمد نجيب لبريس

  :مصر

  محمود إسماعيل
 :إسبانيا

  إنريكي بيريس كانياماريس
 أمبارو سانشيس روسيل

  :البرتغال

  أنطونيو راي
  :فرنسا

 غ السرفاتينيكول الصبا

  
�
 ا�);�� ا�
�ظ

  
  فاطمة الزهراء أيتوتهن التمسماني

 محمد السماللي

  آمبارو سانشيس روسيل
 عمر بنيحيى

  محمد المحساني
  خوصي فيال هيرنانديز

 
    


