
اللجنة املنظمة

عزيزة بناين

�سبانية رئي�سة جمعية ال�سداقة املغربية الإ

فاحتة بنلباه

�سبانية الربتغالية و الكاتبة العامة  مديرة معهد الدرا�سات الإ

�سبانية جلمعية ال�سداقة املغربية الإ

كوثر العمري 

�سبانية الربتغالية و نائبة الكاتبة العامة  معهد الدرا�سات الإ

�سبانية جلمعية ال�سداقة املغربية الإ

ماريا دولوري�س رودريغيث غوميز

اأمينة �سعبة الدرا�سات ال�سامية

جامعة غرناطة

حممد مزين

جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل بفا�س

القاعة الكربى بفا�س املدينة

)قاعة والية فا�س �سابقا - اأمام متحف البطحاء، فا�س(

�سعيدة العلمي )جامعة حممد بن عبد اهلل بفا�س( 	•
“مذكرات اأمري غرناطي بفا�س“  

11:20 - 12:00    /  مناق�سة

15:00 - 16:30   /   اجلل�سة الثالثة 

عر�س

ماريا دولوري�س رودريغيث غوميز )جامعة غرناطة(  •
“Balance sobre los estudios dedicados por 
los investigadores españoles a las relaciones 
entre Nazaríes y Benimerines“

وامل�ساريع  احل�سيلة  وغرناطة،  فا�س   : م�ستديرة  مائدة 

مل�ستقبل م�سرتك

غوميز رودريغيث  دولوري�س  ماريا   : اجلل�سة   رئي�سة 

)جامعة غرناطة(

�سبانية( عزيزة بناين )رئي�سة جمعية ال�سداقة املغربية االإ 	•
 El“ خريونيمو باييث، )حمامي، الرئي�س ال�سابق ملوؤ�س�سة 	•

)“Legado Andalusí

ورومتو�سطية بفا�س( م�سطفى بو�سمينة )رئي�س اجلامعة االأ 	•
حممد مزين )جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل بفا�س( 	•

16:30 –	17:00    /  مناق�سة  وقراءة التو�سيات

ثرية مبدينة فا�س 17:00 /  زيارة لبع�س املواقع الأ



الربنامج
ربعاء 2 نونرب 2016  الأ

 10:00 - 11:00  /  اجلل�سة الفتتاحية

كلمة كل من:

�سبانية • ال�سيدة رئي�سة جمعية ال�سداقة املغربية االإ
• ال�سيد �سفري  دولة اإ�سبانيا، ع�سو �رشيف بجمعية ال�سداقة 

�سبانية  املغربية االإ

• ال�سيد عمدة بلدية غرناطة
• ال�سيد عمدة بلدية فا�س

• ال�سيدة رئي�سة جامعة غرناطة
• ال�سيد رئي�س جامعة القرويني

• ال�سيد رئي�س جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل بفا�س
ورومتو�سطية  بفا�س • ال�سيد رئي�س اجلامعة االأ

• ال�سيد رئي�س موؤ�س�سة ل�سان الدين بن اخلطيب للدرا�سات  
والتعاون الثقايف، فا�س

 11:00 - 11:30  /  حفل �ساي 

 11:30 - 12:30  /  الندوة الفتتاحية

خريونيمو باييث، حمامي، رئي�س �سابق ملوؤ�س�سة   

“EL Legado Andalusí“ وع�سو موؤ�س�س جلمعية ال�سداقة 
�سبانية. املغربية االإ

“Las dinastías Meriní y Nasrí, el esplendor de Fez 
y Granada“

وىل !15:30 -  17:00    /   اجلل�سة الأ
                          فا�س و غرناطة، تاريخ م�سرتك

رئي�سة اجلل�سة : فاحتة بنلباه   

�سبانية الربتغالية و الكاتبة العامة  مديرة معهد الدرا�سات االإ

�سبانية جلمعية ال�سداقة املغربية االإ

•	حممد �رشيف )جامعة عبد املالك ال�سعدي بتطوان(
“اأطر ن�رشية يف املخزن املريني“  

اأنطونيو بالييث روبريا )جامعة غرناطة( 	•
“Bases políticas de las relaciones entre Granada 
y Fez (siglos XIII-XV)“

ندل�سية  حممد بنعبود )رئي�س اجلمعية املغربية للدرا�سات االأ 	•
�سبانية( بتطوان و ع�سو بجمعية ال�سداقة املغربية االإ

حاطة يف اأخبار غرناطة لل�سان الدين ابن اخلطيب“ “الإ  

والعلوم  داب  االآ كلية  )عميد  بنمليح  له  الإ عبد  	•
فا�س( املهراز،  ظهر  ن�سانية   االإ

“جوانب من العالقات بني فا�س و غرناطة من خالل 
تقاطعات طبونيمية “

17:00 - 18:00    /  مناق�سة

   اخلمي�س 3 نونرب 2016

09:30 - 11:20  / اجلل�سة الثانية     
                       فا�س و غرناطة، الفنون واملعارف

• رئي�سة اجلل�سة :  كوثر العمري، اأ�ستاذة باحثة مبعهد 
�سبانية الربتغالية و نائبة الكاتبة العامة جلمعية  الدرا�سات االإ

�سبانية ال�سداقة املغربية االإ

ا�س )جامعة غرناطة(
ّ
األبريتو غارثيا  بور 	•

“El tráfico comercial en el Mediterráneo 
Occidental durante los últimos siglos 
medievales. Una reconstrucción a partir del 
análisis de los indicadores cerámicos“

•	امل�سطفى طاهر)جامعة حممد بن عبد اهلل بفا�س(
املغرب  عدوتي  بني  املعارف  وانتقال  دمغة  الأ “هجرة   

ندل�س يف القرنني 7-8ه/13-14م“ والأ

•	ليلى جريي�س نابارو )جامعة غرناطة(
“Lisan al-Din Ibn al-Jatib, un conciliador entre 
las dos orillas“

•	م�سطفى عديلة )جامعة عبد املالك ال�سعدي بتطوان و ع�سو 
�سبانية( بجمعية ال�سداقة املغربية االإ

“Meriníes y Nasríes. Un historia continuada de 
interacciones culturales“

11:00 - 12:00      مناق�سة

15:00 - 16:30      اجلل�سة الثالثة 

يعي�ش عامل �ليوم مرحلة ع�صيبة، �إذ �أن �لعالقات بني �لدول �أ�صبحت على 

قاعدة  مت�ش  �لتي  �لبنيوية،  بل  �لظرفية،  و  �لهوياتية  زمات  و�لأ �ملحك، 

�لعالقات �لدولية نف�صها، تخلخل �لتو�زن �له�ش �لذي تعرفه.

فرت�ت  و  �أزمة  فرت�ت  �لتاريخ  عرب  ��صبانيا  و  �ملغرب  بني  �لعالقات  عرفت 

�زدهار. وهكذ� ف�صيا�صة ح�صن �جلو�ر و ثقافة �لت�صارك �ملوروثة عن �ملا�صي 

ندل�ش، هي مبثابة فر�ش لبلوغ �لهدف �ملن�صود. �مل�صرتك، و كذ� تاريخ �لأ

�للقاء�ت  خمتلف  تـعرفه  �لذي  �حلو�ر  يغنون  فتئو�  ما  �ل�صفتني  مثقفي  �إن 

�حلو�ر  �أن  بالفعل  يعتربون  �إنهم  بل  و�ملزدهر.  �مل�صرتك  باملا�صي  �ملتعلقة 

يجابي بني �ملرينيني و �لن�صريني ي�صكل بكل تاأكيد قاعدة لبناء �صر�كة  �لإ

متجددة.

جلو�ر  �صلبة  قاعدة  ت�صكل  �لتي  و  �لعالقات،  لهذه  �ملهيكلة  �لفرتة  �إن 

�لقرن من  متتد  �لتي  تلك  �صك  بدون  هي  �ملوؤرخني،  ح�صب   �إيجابي 

�أ�صفرت عن معارف  �إبانها  14. فالثقافة و �لفنون �لتي منت  13 �ىل �لقرن 
و تعاي�ش ل ز�ل يعترب�ن �ىل �ليوم منوذجا ملجتمع باأكمله يوؤمن بالتعاي�ش 

و باحلو�ر �لثقايف �لبناء.

13 و ق14(  �أن �لفرتة �ملذكورة )ق  وهكذ� نرى �ن �لدر��صات تبني بجالء 

�صهدت منو عالقات متميزة بني فا�ش �ملرينية من جهة وغرناطة �لن�صرية 

ح�صب  تتغري  �لتاريخ  هذ�  يعرفها  �لتي  �لقر�ء�ت  �ن  �ملوؤكد  من  جهة.  من 

ي�صوقنا  بتاأويل  توحي  قر�ءة  كل  �ن  ذلك  منها.  �إليها  ننظر  �لتي  �لز�وية 

�ىل �آفاق جديدة، �إل �أنها جميعها تعترب �أن تبادل �ملعارف كان قويا يف كال 

و  �مل�صرق  بني  و  �مل�صلمة،  ندل�ش  �لأ و  �مل�صيحية  ندل�ش  �لأ بني  �لجتاهني: 

�ملغرب. و عالوة على ذلك فاإن �لن�صو�ش �لقدمية تفيدنا بلوحات غنية عن 

كلها  �لخ،  خلدون  �بن  و  حمر  �لأ �بن  و  مرزوق  �بن  فموؤلفات  �ملرحلة.  هذه 

كرب �لتيار�ت �لثقافية و �لفنية لذلك  عبارة عن ف�صيف�صاء فريدة و معقدة لأ

�لع�صر.

�إذ  �حل�صارة،  هذه  موؤ�ص�صي  دور  على  يلحون  �مل�صت�صرقني  فاإن  جهتهم  من  و 

بني  �صياقها  يف  �أعمالهم  ت�صنيف  يعيدون  و  حقيقية،  ك�صبكة  يقدمونهم 

�صا�صي �لذي لعبته كل  ندل�ش و �ملغرب و �مل�صرق، موؤكدين بذلك �لدور �لأ �لأ

من غرناطة و فا�ش يف توطيد هذه �لعالقات.

�أن  فيحاولون  �ملغاربة،  �أو  �صبان  �لإ منهم  �صو�ء  �ملعا�صرون،  �لباحثون  �أما 

يو�صحو� ف�صل �إعادة �لقر�ءة هذه �نطالقا من م�صادر و تاأويالت جديدة.

يف  �ملخت�صني  بني  لقاء  ف�صحة  خلق  �ىل  جهة  من  �لعلمي  �للقاء  هذ�  يهدف 

و  بحاث،  �لأ مقارنة  و  �ملعارف  تبادل  ق�صد  ندل�صية  �لأ �ملغربية  �لعالقات 

بذلك يبعثون �حلياة  من جديد يف ذ�كرة كتابية و �صفاهية ل ي�صح ن�صيانها. 

و يهدف �للقاء من جهة ثانية �إىل �إقامة حو�ر بناء حول ما�صي و م�صتقبل 

هذه �لعالقات.

�أما �خلطوط �لعري�صة �لتي نقرتح �أن تكون حماور لهذ� �للقاء فهي ثالثة :

باملعامل  �لتذكري  مع  �لعالقات  هذه  تاريخ  ول  �لأ �ملحور  يتد�ر�ش   1
�ملرينيني  ع�صر  يف  فا�ش  و  غرناطة  بني  �لتبادل  و  للحو�ر   �لكربى 

و �لن�صريني ، و يرتكز على �لعلوم و �لثقافات �مل�صرتكة.

�لباحثني  ز�وية  من  �لعالقات  هذه  �ىل  �لثاين  �ملحور  ويتطرق   2�
و �لعلماء و بتوظيف �لوثائق �ملهمة �ملوروثة.

م�صتقبلي  م�صروع  و�صع  �ىل  �ل�صابقة  �حل�صيلة  من  ينطلق  �لثالث  �ملحور   3
م�صرتك للثقافة و �لقت�صاد و �لبيئة و �لهجرة.


