
                
 

 مؤتمر دولي
 

 أعقاب األندلسيين الُمهَّجرين والُمَنّصرين
 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

4104أبريل  6و  5، 4، 3طنجة   
  

 فكرة المؤتمر  

ـ طْمًسا ألصولهم ن في الوثائق اإلسبانية والدراسات األجنبية يف المعروفوشكل األندلسيون الُمنّصرون بالسّ 

ومن  .موضوعا آلالف الدراسات واألبحاث التي تندرج ضمن تاريخ إسبانيا الحديث ،"يينالموريسك"بـ األندلسية ـ 

حيث ظلوا  بالمغربمن وطنهم فاستقروا تعّرضوا للتهجير القسري المعلوم أن قسما كبيرا من أولئك األندلسيين قد 

اهر من حياته بلورة مظفي وبرغم مكانتهم في نسيجه المجتمعي ودورهم . بهم األصليةانسأإلى اليوم محتفظين ب

 . تاريخ المغرب الحديثبما تستحقه من بيان ضمن صفحات صورتهم الثقافية والفنية، لم تحظ 

تجاوز العوائق الفكرية التي كانت وراء إغراق هذا الموضوع في التجاذبات الموروثة عن ل ويبدو أن الوقت قد حان

المؤلم من هذا الفصل إعادة صياغة  فيسبانا وبرتغاليين مغاربة وإالشروع مجتمعين ظلمات القرون الماضية و

بحلول المائوية  9002نطلق سنة وهو المشروع الذي ا. ق قواعد البحث العلمي المتعارفةوف ،تاريخنا المشترك

مؤسسة اإلدريسي المغربية اإلسبانية والمركز الثقافي الرابعة لطرد األندلسيين من مملكة بلنسية التي اتخذتها 

 .ببلنسية من خالل تنظيم مؤتمر دولي ،للتأملمحطة هيئات أخرى جامعة بلنسية وسالمي ببلنسية بالتعاون مع اإل

ل ـ في ظل م  ت  لم تعد تحْ  ،المرتبطة بهذه الحقبة من تاريخ المغرب وإسبانيا والبرتغالالشائكة القضايا إال أن 

من التحزب والتظافر أو ما إلى  أهمية انعتاق األقالم مّ من ث  . انفراجات عصرنا ـ التقوقع ضمن زاوية نظر منفردة

فكرة إنشاء كرسي  مّ من ث  . لتتكاثف مجتمعة على خدمة المعرفة التاريخية عقائديةذلك من األهواء وطنية كانت أم 

ة اتفاقية تعاون بين مؤسسفي سياق  9022ت سنة ح  ر  التي اقتُ  مغربي إسباني وبرتغالي مشترك للدراسات األندلسية

وما أن تبلورت أولى التصورات التي  .دون أن تفلح بعد في رؤية النور ،اإلدريسي وكلية اآلداب بجامعة تطوان

تعالج الموضوع من وجهة نظر أخرى حتى لقيت صدى واسعا في أوساط المختصين وعموم المهتمين، عبر المائدة 

تطوان الدولي التاسع عشر لسينما البحر ضمن مهرجان في تنظيمها مؤسسة اإلدريسي شاركت المستديرة التي 

 .  األبيض المتوسط

إلى االنسالخ قْسرا عن قد اضطروا أعقاب األندلسيين الُمن ّصرين الذين ظلوا مقيمين بشبه جزيرة إيبيريا حقيقة أن 

من ل أنسابهم محاولة النتشا ةالصعوبات الجّمة التي تواجه أي مّ هويتهم األندلسية تحت طائلة محاكم التفتيش، من ث  

كبريات المدن ت سالسل أنسابهم متعاقبة بعدد من إخوانهم المهّجرين إلى المغرب فقد ظلأما . غياهب النسيان

البحث المتفرعة عن ات انهمكت مجموعوهو الموضوع الذي . ومتالشية في كثير من البوادي المغربية التاريخية

هو ما تمخض عن جملة و. المتجاورة من أنسجة حية نامجتمعاتماق ب في أعدرات السابقة في معالجة ما ترسّ المبا

الواصلة بين  مدينة طنجة حاضرة بحر المجازتحتضنه الذي دولي المؤتمر هذا المن النتائج التي نعرضها ضمن 
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 بصفة محاضر أو متدخلشروط المشاركة 

 

 العربية  واإلسبانية والفرنسية: لغات المؤتمر 

  (4102أبريل  0و 1، 2، 3 طنجة)تاريخ المؤتمر 

 01عنوان وملخص من نحو ) 4103أكتوبر   31 جل التوصل بمقترحات المحاضرات والمداخالتأ 
 (أسطر ومختصر الترجمة الذاتية

 (4103 نونبر 41)ل موافقة اللجنة العلمية على مقترحات المحاضرات والمداخالت أج 

  4102 يناير 3أجل تسليم نصوص المحاضرات 

تلغى أسماءهم من البرنامج ومن لوائح  في األجل المذكور ضرون الذين لم يبعثوا بنصوص محاضراتهمالمحا)
  .(حجوزات بطائق السفر واإلقامة

 

  (صفحات 01 نحو في  دقيقة 31)مدة المحاضرة 
  (صفحات  1نحو في  دقائق 01)مدة المداخلة  

 

 

 

fundacionalidrisi55@gmail.com     &&&        clubunescotanger@gmail.com 

 

mailto:Fundacionalidrisi55@gmail.com
mailto:clubunescotanger@gmail.com

