ًيظم ما بني  73و  32أكخوبر مؤمترا دومَا مبدًية بوًس َة (إس باهَا)

يف ػامٌا ُذا  ،3177حتل ػوَيا ذكرى مرور  72كران مٌذ ددول اإلسالم إيل إس باهَا و مِالد األهدمسُ .ذٍ املرحةل املِمة يف اترخييا،
و اميت مألسف مل ثيل حظِا من امخؼرًف و اإلصؼاع يف اجملال األاكدميي و امثلايف و اإلػاليم ،صلكت همدا مواحدة من أبرز
احلضارات اإلوساهَة و سببا أساس َا يف اههنضة األوروبَة املؼارصة و مازامت آاثرُا امثلافِة و إضافاهتا امؼومَة و إسِاماهتا احلضارًة
حارضة إىل امَوم يف إس باهَا بؼد مرور  72كران ػىل وضأهتا .اكن اإلسالم ُو املؤسس مِذٍ احلضارة امراكِة و ادلافع احللِلي ملك
ذكل املوروث احلضاري و امثلايف اذلي هفرر بَ مجَؼا ،و هؼخلد أن ُذٍ املياس بة يه فرظة رائؼة إلحِاء ثكل امفرتة من ذاكرثيا
امخارخيَة و املعامبة بدراس هتا بؼمق ،سواء من جاهب املعادر امؼربَة أو امغربَة ،و كذكل من اجلاهب اإلجامتغي و امخارخيي و
احلضاري.
مٌذ زالزة أغوام ،بدأان سوسةل أوضعة حتت غيوان "اإلسالم املرًب مٌا" و اميت سدس متر مع ُذا املؤمتر و غريٍ من امفؼامَات امثلافِة
و األاكدميَة اميت هتدف إىل امخؼرًف ابإلساليم كدٍن و زلافة و حضارة و إظِار كربَ من امضؼب اإلس باين و حضورٍ يف ذاكرثَ
امخارخيَة.
بوًس َة مدًية جضلكت من ذالل إوسجام و إدذالط امؼدًد من امثلافات ،و اإلسالم اكن واحدة من أمهِا .كٌل أن موكع ُذٍ املدًية
ػىل امبحر األبَغ املخوسط و داذل امًس َج األورويب ،جيؼل مهنا املاكن األوسب مخيظمي ُذا املؤمتر و اإلحذفال هبذٍ اذلكرى امخارخيَة
املِمة.
هعمح ،من ذالل ُذا املؤمتر ،إىل أن ًؼرف اجملمتع اإلس باين و األورويب أن اإلسالم جزء ال ًخجزأ من أورواب و ُو غضو فاػل فهيا
مٌذ  7211س ية .ىرًد أن ًدرك ادلَع أن اإلسالم سامه بضلك ابرز يف إثراء أورواب و ددوهل إههيا صلك فذحا زلافِا و رخس فهيا كمي
امخؼاٌش و امدسامح و هلل إههيا من ص ىت أهواع امؼووم و اخلربات و امخجارب و ظورُا غيدما اكهت أورواب يف أمس احلاجة إىل ذكل.

غيدما هدرك لك ذكل و هؼرتف بأن اإلسالم مُس صُئا غرًبا غيا حنن األوروبَون ،بل ُو جزء مٌا و من اترخييا و حارضان ،حِيئذ
س يكون كد كعؼيا صوظا كبريا يف حرس َخ و إس خلرار اموجود اإلساليم يف أورواب امَوم.
من أجل حتلِق ُذٍ األُداف كرران يف املركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة ،ابمخؼاون مع ٍلوػة من املؤسسات و ادلؼَات من بوًس َة و
ذارهجا ،أن هيظم ُذا املؤمتر حتت غيوان" :اإلسالم املرًب مٌا 7211 :س ية مٌذ مِالد األهدمس" و اذلي سُضمل امؼدًد من
األوضعة و امفؼامَات امثلافِة و األاكدميَة متخد ذالل  3177و  ،3173من أبرزُا:









مؤمتر ػاملي ًدٌاول زالزة حماور أساس َة :امخارخي ،احلضارة و امواكعٌ .رشف ػىل لك حمور ابحر أاكدميي مذرعط يف اجملال.
غرض فِمل واثئلي :س يلوم بخلدمي و غرض امفِمل امواثئلي "املورٌسكِون ،املوروث احلضاري ألُل بوًس َة اآلدرٍن"
أوضعة زلافِة :مؼرض مخحف و آاثر يف دمية ،ورصة اخلط امؼريب ،ورصة احلياء ،أالكت غربَة...
إظدارات:
ثلدمي كخاب "فذح األهدمس و ددول امغرب يف دار اإلسالم :موىس بن هعري و ظارق بن زايد" ندلكخور أمحد امعاُري
كخاب املؤمتر "اإلسالم املرًب مٌا 7211 :مٌذ مِالد األهدمس" سُضمل لك حمارضات و أحباث املؤمتر
حفل نوموس َلى األهدمس َة
رحةل إىل مٌعلة دًًِا و زايرة بؼغ اآلاثر األهدمس َة هبا

ثيظمي :املركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة ،مجؼَة امًساء املسوٌلت اميور ،اكثدرائَة ادلايانت امثالث جبامؼة بوًس َة ،مؤسسة اإلدرٌيس
نوخبادل امثلايف بني املغرب و إس باهَا ،املخحف اآلثري مبدًية دًًِا ،مذحف بوًس َة امخارخيي.
رػاًة :مؤسسة امَووسكو ببوًس َة
اجلِات ادلامعة :مؤسسة امخؼددًة و امخؼاٌش (وزارة امؼدل) ،مدٍرًة امِجرة ابحلكومة اجلِوًة مبوًس َة ،مدٍرًة امؼدل ابحلكومة
اجلِوًة مبوًس َة.
اجلِات املسامهة يف امخيظمي :جامؼة بوًس َة ،امليخدى امثلايف ببوًس َة ،بدلًة دًًِا،لكَة اآلداب و امؼووم اإلوساهَة جبامؼة غبد املاكل
امسؼدي بخعوان (املغرب) ،بدلًة بوًس َة ،مجَؼة امض باب املسمل.
إرشاف و إدارة املؤمتر :أمبارو ساوضُر روس َل (رئُسة املركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة)

امفرًق امؼومي :د .داهُِل بًَِخو (أس خاذ بلسم اترخي امفٌون جبامؼة بوًس َة ،مسؤول كسم حٌلًة امرتاث احلضاري جبامؼة بوًس َة) ،د.
دوان مارثوس كُسادا (رئُس كسم ادلراسات امؼربَة و اإلسالمِة جبامؼة امكومبووثًَيس مبدرًد) ،د .جوسُب جُس بريت (ابحر يف
ػمل اآلاثر ،مدٍر املخحف األثري مبدًية دًًِا) ،د .أمحد امعاُري (ابحر أاكدميي يف امخارخي األهدميس و رئُس مؤسسة اإلدرٌيس)،
د .ذُسوس أوغَت (األمني امؼام نومجوس امثلايف ببوًس َة) ،د .ذابَري ماريت (مدٍر املخحف امخارخيي ببوًس َة) ،د .إىرٍيك بريٍز
اكىميرٌس (ابحر أاكدميي يف امخارخي ،غضو رشيف ابملركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة) ،بَثٌيت موات أمفارو (إجازة يف امؼووم اإلسالمِة،
إمام املركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة) ،أمبارو ساوضر روس َل (رئُسة املركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة).

امربانمج
األوضعة امثلافِة ما بني  73و  33أكخوبر 3177
اإلزيني  73أكخوبر ،جامؼة بوًس َة
 ،74:11إفذخاح اخلمية و املؼرض حبضور بؼغ ممثًل اجلِات امرمسَة .ورصة اخلط امؼربَة و ثلدمي امضاي و احلووايت نوحضور.
 ،75:33إسٌلع األذان يف امِواء امعوق
األربؼاء  75أكخوبر ،زايرة زلافِة يف مدًية بوًس َة جضمل آاثر و مذاحف
ادلؼة  37أكخوبر ،زايرة املخحف امخارخيي ببوًس َة ،ثلدمي صاي و حووايت نوحضور
امسبت  33أكخوبر ،75:11 ،حفل موس َلى أهدمس َة و غرض مالبس ثلوَدًة أهدمس َة ،ثلدمي امس َدة فاظمة امزُراء أًخوصن
متسٌلين
 ،31:21ثلدمي صاي و حووايت غربَة نومضاركني
األحد  32أكخوبر ،رحةل إىل مدًية دًًِا
 ،71:21زايرة كرص املعبة (املرن  77و  73مِالدي) ،77:21 .زايرة إىل احلي امكبري مبدًية دًًِا (املرن  77و .)73
جدول أغٌلل املؤمتر امؼاملي "اإلسالم املرًب مٌا 7211 :س ية ػىل مِالد األهدمس"
امخلُس  31أكخوبر ،جامؼة بوًس َة
 ،15:11إس خلبال املضاركني
 ،71:11اإلفذخاح امرمسي نومؤمتر حبضور مسؤومني يف احلكومة و ممثوني غن اجلِات امرمسَة امراغَة نومؤمتر :د.دويس ماراي كوهرتٍراس
(مدٍر كسم امؼالكة مع األداين بوزارة امؼدل) ،د.جوسُب ماراي فِوَب (مسؤول مدٍرًة امِجرة ابحلكومة احملوَة ببوًس َة) ،د.دويس
ماهوًل موبُر (مدٍر مؤسسة امخؼددًة و امخؼاٌش) ،د.أهعوهَو أرًًِو بَارواي (املسؤول امثلايف جبامؼة بوًس َة) ،دَ.لد سؼد زموري
(معَد لكَة اآلداب و امؼووم اإلوساهَة جبامؼة ثعوان) ،د ذُسوس أوغَت (اميائب امؼام نومجوس امثلايف امبوًيس) ،امس َدة أمبارو
ساوضُر (رئُسة املركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة) ،د أمحد امعاُري (رئُس مؤسسة اإلدرٌيس)
 ،77.11حمارضة "س ية  ،377ددول امؼرب إىل إس باهَا :إصاكمَات اتردِة معروحة" ًولهيا ادلكخور دوان مارثوس كُسادا ،رئُس
كسم ادلراسات امؼربَة و اإلسالمِة جبامؼة امكومبووثًَيس مبدرًد .ثلدمي ادلكخور دويس ماراي كوهرتٍراس (مدٍر كسم امؼالكة مع
األداين بوزارة امؼدل).
 ،73:71حمارضة "فذح األهدمس و إهضٌلم ص بَ اجلزٍرة اإلًبريًة إىل دار اإلسالم" ًولهيا ادلكخور أمحد امعاُري ،أس خاذ جامؼي ابحر
و رئُس مؤسسة اإلدرٌيس .ثلدمي ادلكخور جوسُب ماراي فِوَب (مسؤول مدٍرًة امِجرة ابحلكومة احملوَة ببوًس َة).

 72:11حمارضة "األهدمس َون املًس َون يف املرص امكبري" ًولهيا ادلكخور مععفى امغايش ،أس خاذ جامؼي يف امخارخي و انئب معَد لكَة
اآلداب و امؼووم اإلوساهَة جبامؼة غبد املاكل امسؼدي بخعوان (املغرب) .ثلدمي ادلكخور أمحد امعاُري (رئُس مؤسسة اإلدرٌيس)
 ،73:21حمارضة "جسؼة كرون إسالمِة :املورٌسكِون يف بَديش (اكسدِون) يف املرهني  72و ً "73ولهيا ادلكخور إىرٍيك بريٍز
اكىميرٌس ،دكخور يف امخارخي و اجلغرافِا ،ابحر أاكدميي و مًسق مبجوس املخاحف ببوًس َة ،غضو رشيف ابملركز امثلايف اإلساليم
ببوًس َة .ثلدمي ادلكخور أهعوهَو أرًًِو بَارواي (املسؤول امثلايف جبامؼة بوًس َة)
ادلؼة  37أكخوبر ،جامؼة بوًس َة
 ،71:11حمارضة "املوروث احلضاري األهدميس" ًولهيا ادلكخور داهُِل بًَِخو ،دكخور يف امخارخي و اجلغرافِا ،أس خاذ جبامؼة بوًس َة.
ثلدمي :ادلكخور ذُسوي أوغَت (األمني امؼام نومجوس امثلايف امبوًس َة)
 ،71:01حمارضة "املوروث انوغوي امؼريب-امبوًيس"ً ،ولهيا ادلكخور ذُسوي أوغَت ،اكثب و مؤرخ ،األمني امؼام نومجوس امثلايف
امبوًس َة .ثلدمي ادلكخور أهعوهَو أرًًِو بَارواي (املسؤول امثلايف جبامؼة بوًس َة)
 ،77:01حمارضة "ُيدسة و ثعممي زالث مدن أهدمس َة مبيعلة بوًس َة :صاظبة ،ابٍرن و دًًِا" ًولهيا ادلكخور جوسُب جُس بريت
سًذوذا ،مذرعط يف ػمل اآلاثر و مدٍر املخحف األثري مبدًية دًًِا .ثلدمي ادلكخور ذابَري ماريت (مدٍر املخحف امخارخيي ببوًس َة)
 ،73:01حمارضة "املرص اإلساليم ببوًس َة :كراءة من ػمل اآلاثر" ًولهيا امس َد ذابَري ماريت أومرتا  ،ابحر يف ػمل اآلاثر و مدٍر
املخحف امخارخيي ببوًس َة .ثلدمي ادلكخور جوسُب جُس بريت سًذوذا (مدٍر املخحف األثري مبدًية دًًِا)
 ،73.11ابملخحف األثري ببوًس َة ،غرض ألول مرة امفِمل امواثئلي "املورٌسكِون :موروث امبوًس َون اآلدرون" من إػداد مدٍرًة
امثلافة ابحلكومة احملوَة ببوًس َة ابمخؼاون مع املركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة .ثلدمي ممثل غن مدٍرًة امثلافة و امس َد بَثٌيت موات أمفارو
(إمام املركز امثلايف اإلساليم ببوًس َة)
 ،74:21ثلدمي صاي و حووايت غربَة نوحضور
امسبت  33أكخوبر ،جامؼة بوًس َة
مائدة مس خدٍرة نويلاش "اإلسالم يف إس باهَا :حتوَل امواكع و إملاء هظرة نومس خلبل" مبضاركة :امس َد دويس ماهوًل موبُر (مدٍر
مؤسسة امخؼددًة و امخؼاٌش)ً ،وسف فرانهدًر (األمني امؼام مفدرامَة  ،) FEMEأمبارو ساوضُر (رئُسة املركز امثلايف اإلساليم
ببوًس َة) ،امس َد إهياب فِمي (مًسق فِدرامَة  UCIDEمبيعلة بوًس َة و مرس َة و جزر امبوَار) ،سؼَد صِري (رئُس فِدرامَة
 .)FEMCOVAثلدمي و جس َري َلد اذلُيب (األمني امؼام بفِدرامَة .)FAICE
 ،73:21حمارضة امس َد رايج ظعري ،رئُس اجملوس اإلساليم اإلس باين .ثلدمي امس َد ػًل بوسؼَد (رئُس فِدرامَة ) FAICE
 ،72:21ثوظَات املؤمتر
اإلس خؼالم و امدسجَل ابملؤمتر:
املركز امثلايف اإلساليم ببٌوًس َة:
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ذاص بعوبة اجلامؼات :ملن ٍرًد احلعول ػىل صِادة احلضور نومؤمتر و مؼادةل امساػات ادلراس َة ،جيب امدسجَل يف فئة
امعوبة و إمضاء احلضور امَويم.

