AISA

ONG Internationale

مبناسبة الذكرى الـ  800للشيخ الروحي الصويف الكبيـر أبي العبــــــــاس املرســي
) (1287-1219املولود مبدينة مورسيا ،يسعد أعضاء اجلمعية الدولية غير احلكومية
 AISAبإسبانيا أن تدعوكم للمشاركة معهم يومي  30و  31ديسمبر  ،2018يف املؤمتر
الدولي:
األندلس ،أرض العيش معا
بني اخليال واحلقيقة
إعادة كتابة التاريخ و االطالع على حياة أبناء هذه األرض األندلسية املشهورين،
وفتح نقاش حول تاريخ العصور الوسطى لهذه الفترة الشاهدة على العيش معا بني
مختلف الطوائف :اليهودية واملسيحية واملسلمة والتي ميكن أن تساعدنا يف أوروبا
اليوم ،يف خضم التغيير للتغلب على أزمات الهوية االجتماعية والهجرة ،التي ميكن أن
تُفاقم وتُغذي اخلصومات ،عوامل العنف ومو ِّلدات املخاوف .إن هذا الزمن من التأمل
املتقاسم سيقوي قناعة جميع الذين يريدون العمل معا من أجل املصاحلة بني
األخوي
َ
األسرة البشرية وتعزيز ثقافة السالم.
مبناسبة هذا املؤمتر ،ستُعقد ندوة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  14إلى سنة 21
يف الفترة من  26إلى  30ديسمبر.
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برنامج امللتقى اخلاص بالشباب من  26إلى  30ديسمبر 2018
األربعاء 26/12
7h30
9h00
9h30
10h45
10h45
11h15
11h15
12h30
13h00
14h00
14H30
16h00
16h00
16h30

استقبال

غداء

اخلميس 27/12

اجلمعة 28/12

السبت 29/12

األحد 30/12

فطور الصباح

فطور الصباح

فطور الصباح

فطور الصباح

ورشة

ورشة

A1 - B1

A1 - B1

استراحة

استراحة

استراحة

ورشة

ورشة

ورشة

A1 - B1

A1 - B1

غداء

غداء
ورشة

استقبال

16h30
18h00

إعادة

ورشة
زيارة أللكزار
وقصر احلمراء

إعادة
غداء

A2 - B2

نشاط دار السالم
اجنماع إعالمي

ورشة

استراحة

املؤمتر

ورشة

تقارير ورشات العمل
من قبل الشباب

A2 - B2

18h00
20h00

حلقة الصداقة

فترة حرة

فترة حرة

20h15
21h15

عشاء

عشاء

عشاء

عشاء

عشاء

21h30
23h30

فيلم وثائقي /
مناقشة

سماع وموسيقى
أندلسية

فيلم «املصير»/
مناقشة

أمسية حرة /
تبادل حول اليوم

سهرة موسيقية

ورشة  : Aاألندلس أو اإلسالم األوروبي
ورشة  : Bوسائل اإلعالم ،تواصل ورسالة العيش معا
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فرقة األمل

 26إلى 30
ديسمبر

الورشة A

 :األندلس أو اإلسالم األوروبي

الهدف من هذه الورشة هو تعريف الشباب بتاريخ األندلس ،بتسليط الضوء على فترات هذه
احلضارة العربية اإلسالمية التي ُوجد يف زمنها تعايش سلمي بني الديانات التوحيدية الثالث.
التساؤل وفهم خصوصية هذه الفترة التاريخية ألجل التعرف على املبادئ والقيم التي سمحت
بهذا التعايش ،وكذا استخالص الدروس التي بإمكانها أن تساعدنا اليوم يف بناء العيش معاً.
املنشطون:
عبد الرحيم بوزملاط (فرنسا)
فوزية عكازي (فرنسا)
كلير شيفر (فرنسا)
خالد محفوظ (فرنسا)
الورشة  : Bاإلعالم ،التواصل ورسالة العيش مع ًا
فهم عالم وسائل اإلعالم ،خاصة الشبكات االجتماعية ،تعلُّم تقنيات بهدف التواصل بشكل
أفضل واستخدام وسائل اإلعالم اجلديدة .تعلم عدم االقتصار على دور مستهلك املعلومات ،أن
تكون منتبها ومتيقظا بشأن املعلومات املتلقِ ية ومم ِّيزا للمعلومات التي حتترم األخالق عن األخبار
املزيفة «  » fake newsونظريات املؤامرة.
املنشطون:
وليام هاينزر (سويسرا)
باتريك بوسكي (فرنسا)
عالء الدين تهامي (هولندا)
يزيد العربي (اإلمارات العربية املتحدة)
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برنـــــــــــــــــــامج
الندوة الدولية يومي  30و  31ديسمبر ،2018
فندق الس غافيوتاس ،مورسيا ،إسبانيا
برنامج  30ديسمبر

10:00 - 12:30
13:00 - 14:00

14:30 - 15:15

15:30 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 19:00
19:15 - 19:45
20:00 - 21:15
21:30

استقبال املشاركني
غداء
افتتاح:
معرض «رسائل من جنوب األندلس»  ،مركز األندلس لآلداب
معرض لفنون اخلط العربي لـ عاطف دلة ،الالجئ السوري يف مستغامن
ستباع أعمال الفنان السوري يف  31ديسمبر لصالح الالجئني السوريني
تقدمي عمل الورشات من قبل الشباب ،املتضمن تقريرهم عن زيارة قصر احلمراء.
استراحة
مائدة مستديرة :األندلس ،أرض العيش معا
وصلة موسيقية مع فرقة مورسيا احمللية banda de gaitas Celticue
عشاء
سهرة موسيقية مع مجموعة «األمل» التابعة ملدرسة املوسيقى التقليدية
ملؤسسة جنة العارف مبستغامن ،اجلزائر.
برنامج  31ديسمبر

08:00 - 09:30
10:00 - 12:30
13:00 - 14:00
14:30 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:30

18:30 - 19:30

20:00 - 22:00
22:30 - 00:00
00:00 - 01:00

فطور الصباح
مائدة مستديرة :الوساطة والعيش مع ًا
غداء
مائدة مستديرة :بيداغوجية ثقافة السالم
شهادة السيد مصطفى بلحاكم ،عميد جامعة مستغامن حول ندوة «الرياضيات والعيش
معاً» ،املنعقدة مبستغامن من  15إلى  19جويلية 2018
استراحة
محاضرة :أبو العباس املرسي والعيش مع ًا .مبناسبة الذكرى  800مليالد الشيخ الصويف
األندلسي الكبير أبو العباس املرسي /د .سعيدة علمي ،جامعة فاس ،املغرب.
محاضرة االختتام:
العيش معا :من احلدث إلى االنطالقة،
الشيخ خالد بن تونس ،شيخ الطريقة العالوية والرئيس الشريف للجمعية الدولية الصوفية
العالوية  -املنظمة الدولية غير احلكومية.
وجبة غذائية
سهرة روحية
االحتفال بالعام اجلديد وبيع لوحات اخلط العربي
لصالح الالجئني السوريني
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 30ديسمبر
16:45
19:00

األندلس ،أرض العيش معا

مدير اجللسة :حميد دمو (فرنسا)

أندلس الكلمة من أجل معاجلة إنسانيتنا؟
باتريك بوسكي (فرنسا)
اللغة هي العامل الكبير لالنقسامات واحلرب .إنسانيتنا ملوثة بروح بابل منذ أن أراد البشر
غزو مملكة السماء .بينما كانوا يستعملون نفس اللغة تبعثروا على وجه األرض بلغات لم يعودوا
يفهمونها .يف زمن أصبح فيه اجلميع وسيلة إعالمية ،فبات من املستعجل ،معاجلة كلمتنا
للتفكير بشكل أفضل ولنسج الوحدة مرة أخرى يف أنفسنا ومع اآلخرين.
األندلس من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر ،أسباب ازدهار الثقافات
عبد الرحيم بوزملات (فرنسا)
من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر ،عاشت األندلس عص ًرا ذهب ًيا يف اإلنتاج الفني
روحا تنويرية خدمت
والثقايف .تكاف ٌل حقيقي ،قدم فيه مثقفون من كل جهة مساهمة فريدةً ،
الديانات الثالث .إنه العصر الذهبي لإلسالم ويف نفس الوقت لليهودية ،بينما بدأ مثقفون
مسيحيون يف ترجمة املؤلفات من العربية إلى الالتينية .إنها حلظة ذات أهمية رئيسية ألنها
سته ّيئ النطالق عصر النهضة ،اإلصالح ،العصر الكالسيكي والتنوير .لهذه الفترة املفتاحية
ير ّكز احملاضر مداخلته.
فالنسيا ،قلب الثقافات الثالث
رافائيل مونزو (اسبانيا)
فالنسيا دو سيد ،مدينة الكأس ،تظهر اليوم كموقع مركزي يستدعي الوئام والتعايش وثقافة
السالم.
املدينة هذه مقرونة منذ قرون بشخصيتني أسطوريتني ،من الناحية األولى الكأس احملفوظ يف
كاتدرائيتها ،والتي حتتوي على عناصر من األديان الكتابية الثالثة ،رمز الوحدة والشمولية،
ألبناء إبراهيم .من ناحية أخرى ،يرتفع وجه املستعرب للسيد ،الذي حكم رفقة زوجته ِخيمِ ينَا
هذا املكان ،خالل القرن احلادي عشر ،كأمير للثقافات الثالث ،وأصبح أسطورة عاملية .ال
منوذجا أخالق ًيا
تزال هذه الشخصيتني حاضرتني بقوة بالنسبة لإلنسان احلديث ،ألنها جتسد
ً
للسلوك البشري الذي يحتاجه مجتمعنا اليوم للتعايف من إصابة قدمية مستمرة يف الالوعي
اجلماعي لإلنسانية.
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 31ديسمبر
10:00
12:30

الوساطة والعيش معا

مدير اجللسة :عصام طوالبي (اجلزائر)
الوساطة كأداة اإلدارة السلمية للصراعات
خوان فرانسيسكو ميخياس غوميز (اسبانيا)
السالم ليس فقط غياب الصراعات ،فال ميكن أن يكون هناك سالم حقيقي بدون إدارة
الصراعات ،والتي تخلق الظروف املالئمة للتعايش السلمي واملنسجم.
عرض وجهة نظر أصيلة حول أهمية الوساطة كأداة لإلدارة السلمية للنزاعات وأهميتها يف
التعايش السلمي .احلوار هو أفضل وسيلة حلل أي نزاع بني األشخاص أو اجلماعات ،ويسمح
أيضا بالتعايش املنسجم يف سالم الشعوب والثقافات املختلفة واألديان.
الوساطة موجه حلوار داعم للسالم
ميشيل غيوم  -هوفنونغ (فرنسا)
للوساطة مكانة من أجل تنفيذ القرار  ، A/RES/72/130املعتمد يف  8ديسمبر  2017يف الدورة
 72للجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجماع ،من الدول األعضاء  .193هذا القرار يعلن  16مايو
من كل عام ،اليوم الدولي للعيش معا يف سالم.
إنها نتيجة للمبادرة التي حملها الشيخ بن تونس ،وهي يف شكلها ال ّراهن قد نبعت من املجتمعات
املدنية .الوسطاء ،الصناع املتواضعون للتفاهم املتبادل مدعوون اليوم ألن يصبحوا جنودا للسالم.
وبحكم طبيعة الوساطة يف عملية التواصل األخالقية ،فهي تضمن الكرامة املتساوية لشركاء احلوار.
من خالل وظائفها األربع :اإلبداع ،جتديد الروابط االجتماعية ،وقاية وتسوية أصلية للصراع،
تنسج السالم .من خالل خصائص الوسيط كطرف ثالث ،نزيه ومحايد (بدون سلطة) ،يتميز
عن الوسائل التقليدية للدبلوماسية ،و طرق التسوية القائمة على القادة االجتماعيني.
تساهم الوساطة يف العيش معا يف سالم .لكنها ليست دعوة استعراضية .تتطلب فعاليتها
احترام اخلطة النوعية التي سيؤكد عليها التواصل.
الوساطة
الشيخ خالد بن تونس (اجلزائر)
يُظهر قِ دم ُالوساطة على أنها مفهوم رئيسي يف تاريخ احلضارة وتاريخ اإلنسانية ،حيث كانت
طريقة مهمة يف تنظيم املجتمعات التقليدية ،ميارسها الشيوخ أو احلكماء ،من أجل التهدئة
يف إدارة الصراعات .فانتُهجت األساليب التقليدية للوساطة بشكل طبيعي من قبل املجموعة،
على عكس الوساطة املعاصرة ،والتي يشار إليها بطبيعتها املتعمدة وخارج السلطة .ال ميكن
تصور ثقافة السالم دون وساطة .إنها ممارسة أو نظام يهدف إلى تعريف تدخل الطرف الثالث
لتسهيل سير املعلومات ،توضيح أو استعادة العالقات.
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بيداغوجية ثقافة السالم

 31ديسمبر
14:30
16:15

حول العمل الذي أجنزته فِ رق
مدير اجللسة :حميد دمو (فرنسا)

AISA ONG Internationale

بيداغوجية ثقافة السالم :حتديات وآفاق
عالء الدين تهامي (هولندا)
كريستني سيسلي (بلجيكا)
« منذ القدم ،كانت املجتمعات تعتمد دائ ًما على التعليم وتلقني القيم ،سواء كانت مادية أو معنوية أو
روحية .على مر العصور ،لم يتوقف الرجال أبداً عن بناء احلضارات من خالل نقل مستمر يعتمد
على القيم واملبادئ التي غال ًبا ما تتغير وتتطور وأحيا ًنا تتراجع .تُق ِّدم بيداغوجية ثقافة السالم
ألصحاب القرار ومل ُ َر ِّبي الشباب يف جميع أنحاء العالم األدوات التي مت ّكن األطفال والشباب من
تطوير شعور أكبر بالواجب وباألخالق .وهي مص َّممة ملساعدة الشباب على فهم واحترام الناس
من الثقافات واألديان األخرى ،فض ً
ال عن تطوير مشاعرهم باالنتماء إلى نفس العائلة البشرية .يف
فإن ثقافة السالم هي الوسيط الذي يوجهنا
عالم ثنائي وازدواجي ،يتجه أكثر فأكثر نحو الدمارّ ،
نحو وحدة الكائن الذي تدعونا إليه القيم العاملية املوجودة يف احلكمة والتقاليد .إنه يجعل من
املمكن إدراك مبدأ الوحدة والعيش فيه ،من خالل التضامن واملساعدة املتبادلة يف احترام جميع
الكائنات احلية لبناء املستقبل الواحد مع اآلخر وليس الواحد ض ّد َ
اآلخر».
اجلسم ،وحدة العيش معا
عبد الغني سعيدان (املغرب)
عبد القادر زوليم (فرنسا)
صوفيا بن تونس (فرنسا) ،
1 .1فهم تأثير وانسجام أصولنا
2 .2جراثيم صحية ،مثال على العيش معا يف سالم
3 .3الوقاية :بيداغوجية تربوية بني اجلسد وبيئته
اإلنسان هو جزء من الطبيعة وال ينفصل عنها .إنه يأتي من األرض ،ويحمل جس ُده آثار الذاكرة
والذكاء يف كل املمالك كما لو أن األحياء تطورت ونظمت نفسها لكي تدرك نفسها.
إنه نسيان هذه الوحدة األساسية والهروب من املسؤولية يف إدارة العالقات إلى ذاتها وإلى كل
اخلليقة التي هي أصل أملِها وأمراضها .جميع املشاكل املتعلقة بالبيئة اليوم تذ ّكرنا بها وحتثنا
على تغيير سلوكنا.
يبدأ العيش معا يف سالم يف كل واحد منا على مستوى جسدنا .على سبيل املثال ،فإن اجلراثيم
عبارة عن نظام بيئي ضخم من البكتيريا التي يستضيفها جس ُمنا والتي نعيش معه بشكل متبادل.
وقد ب ّينت االكتشافات العلمية احلديثة ذلك ،من خالل عزو هذه اجلراثيم ،الدور املهم الذي تقوم
به يف إثارة العديد من األمراض مثل البدانة واحلساسية والسكري واخلرف وحتى مزاجنا .إذا كان
فر ًحا فهو يف صحة جيدة ،وإذا كان غير متوازن فإن احلزن والغضب يجتاحاننا.
اإلنسان ِ
إذن ،ما هي الوقاية التي جتعلنا اليوم نبني سلوكا ذكيا فاضال ومحترما ملبادئ احلياة؟
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أبو العباس املرسي والعيش معا

 31ديسمبر

17:00
18:30

مبناسبة الذكرى الـ  800مليالد الصويف األندلسي العظيم «أبو العباس املرسي»
د .سعيدة العلمي (املغرب)
بناء القيم هو يف حد ذاته بناء اإلنسان .وشجرة القيم يف القرآن الكرمي أو يف ديننا احلنيف
تشكل منظومة نسقية مترابطة قائمة على التراحم ،وحفظ الكرامة والتعايش ،واالحترام،
واألمن واألمان ...
وانطالقا من هذا البعد اإلسالمي يف جتلياته وجمالياته كان ألهل التصوف دو ًرا يف تثبيت هذه
القيم والرقي بها وتنقية النفس من الشوائب فكانت لهم جمالية املجالس ،والتدين ،واألذكار ...
ويف ذلك نوع من مجاهدة النفس ،وحتريرها من األهواء ،والتعصب للعرق أو اجلنس أو العقيدة.
كانت مرسيا أرض رجال أولياء .أحد هؤالء الرجال اإلمام العارف الشيخ شهاب الدين أبو
العباس املرسي ،أحد أعالمها النازحني عنها إلى بالد املشرق حيث نال احلظوة .فكيف ميكن
استخالص القيم من هذا النموذج الذي يعد حلقة يف رياض العارفني ،قيم لها لبنات متراصة
متماسكة يجمعها خيط احملبة ،والكرامة ،والتعاون ،وقبول اآلخر ،ويبعد الكراهية والتهميش
والعرقية ،والتطرف ،والعنف ،وميكننا من جعل اختالفنا قوة مضافة الستقبال احلياة بحب،
وبأمن وأمان.

العيش معا :من احلدث إلى االنطالقة
الشيخ خالد بن تونس (اجلزائر)
اليوم الدولي للعيش معاً يف سالم  -حدث يُحتفل به كل عام يف  16مايو  -هو مفتاح يتيح لنا
فتح أبواب جديدة .هذا اليوم يجلب التفكر ،طرق جديدة وسلوك جديد .ما نحتاجه اليوم هو
منح اجلسد والروح لهذا العيش معا ،أوال عن طريق تعليم لثقافة السالم .يجب أن توجه جميع
جهودنا يف هذا االجتاه لتحقيق «انطالقة العيش معا».

9

عبد الرحيم بوزملاط ،أستاذ األدب احلديث يف مرسيليا،
شارك يف العديد من التبادالت حول األخوة والعيش معاُ .دعي
بانتظام كمحاضر ،وقد نشر العديد من املقاالت والكتب مبا يف ذلك حول
األندلس ،التاريخ األساسي إلسبانيا املسلمة ،فرنسا
عبد القادر زوليم ،طبيب ممارس متخصص يف الطب الباطني .مستشفى
فاليز ،نورماندي  ،فرنسا.
عبد الغني سعيدان ،دكتور يف الطب الباطني .عضو يف مجموعة أبحاث
البكتريا ( ، )PHAG) (Phages for Human Applications Group Europeحائز على
درجة املاجستير يف الصحة العامة .املغرب.
عالء الدين تهامي ،طالب يف علم النفس والبيداغوجية ورئيس دار السالم يف
أملير ،هولندا
كريستني سيسلي  ،مهنية يف مجال التعليم وتكافؤ الفرص والوقاية من اإلقصاء
االجتماعي منذ سن مبكرة .مؤسسة روضة «املدرسة يف املنزل» باحملمدية-
املغرب  ،بلجيكا.
كلير شيفيري  ،أستاذة الرياضيات  ،متخصصة يف املجال الرقمي  ،نشرت «من
الهرم إلى الدائرة يف املدرسة الثانوية  -مساهمات التعليم التعاوني»  -املؤمتر
ً
نشاطا
الدولي الرياضيات والعيش معا ( .)CIAEAM Mostaganem 2018طورت
حول فسيفساء قصر احلمراء  ،فرنسا.
فوزية أوكازي  ،أستاذة التاريخ واجلغرافيا يف مدرسة ثانوية يف ضواحي باريس
 ،متخصصة يف التاريخ احلديث (باريس  )Xويف الدراسات الدينية ()EPHE-IESR
 ،مقالها األخير بعنوان «املرأة يف اإلسالم» الذي نشرته دار هارماتان  ،فرنسا.
حميد دمو ،رئيس منظمة  AISAالدولية غير احلكومية  ،أستاذ محاضر
بجامعة تولوز  ، LAAS / CNRS ،3فرنسا.
عصام طوالبي  ،مدير كرسي اليونسكو األمير عبد القادر حلقوق اإلنسان
وثقافة السالم بجامعة اجلزائر  ،اجلزائر.
خوان فرانسيسكو ميخياس غوميس  ،قاضي وعضو يف مجموعة القضاة
األوروبية للوساطة  ،قاضي الوساطة  ،عضو يف البرملان األوروبي للوساطة.
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الشيخ خالد بن تونس ،شيخ الطريقة العالوية  ،الرئيس الفخري ملنظمة
الدولية غير احلكومية واملبادر باليوم الدولي للعيش معا يف السالم.

AISA

خالد محفوظ  ،مدرس التاريخ واجلغرافيا  ،متخصص يف تاريخ الشرق
األوسط يف العصر الروماني  ،شارك ضمن األصاغر يف بعثة خربة سمرا
األثرية يف األردن  ،فرنسا
ميشيل غيوم  -هوفنونغ ،أستاذ فخري يف كلية احلقوق  ،مديرة معهد الوساطة
غيوم  -هوفنوجن (.)IMGH
باتريك بوسكي  ،مدير صحفي يف  ، Verbactisمبتكر العالمة اإلعالمية للعالم
املقبل (باريس)  ،مستشار وكالة ( Kandindiكينشاسا)  ،فرنسا.
رافائيل مونزو ،طبيب ومعالج نفسي .مسؤول يف فالنسيا للحوار بني األديان
يف األكادميية الدولية للعلوم والعلوم اإلنسانية .رئيس مركز فالنسيا  /البحر
األبيض املتوسط التابع لليونسكو  ،إسبانيا.
الدكتورة سعيدة العلمي  ،أستاذة التعليم العالي يف كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية  -دار احملرز فاس  ،املغرب.
صوفيا بن تونس  ،نائبة مدير قسم علم األحياء  ، EFS ،فرنسا.
ويليام هاينزر  ،صحفي ومخرج السابق يف إذاعة وتلفزيون سويسرا (، )RTS
سويسرا.
يزيد العربي  ،مهندس كمبيوتر  ،أستاذ يف معهد التكنولوجيا التطبيقية،
أبو ظبي  ،اإلمارات العربية املتحدة.
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رسائل من جنوب األندلس

مركز األندلس لآلداب

يعد هذا املعرض فرصة الكتشاف مختارات
 أدب، التاريخ،ببليوغرافية يف مجال الشعر
 الطب، فن الطبخ، اجلغرافيا، الفلسفة،الرحالت
 موجودة يف شبكة املكتبات،و الهندسة الزراعية
.العامة باألندلس
ً
خيطا مشتر ًكا حول سبعة
تش ّكل هذه املواضيع
محاور موضوعتيه ستقودنا إلى عالم األندلس
 كرسوم تعود بنا ليوميات جذابة،من خالل مؤلفيه
.وقريبة
ً
أيضا إليقاظ اهتمام
مناسبة للجمهور املثقف
املعجبني والق ّراء من خالل اكتشاف ومعرفة
األعمال واملؤلفني يف بالدنا التي جعلت األندلس
.مركزًا للحكمة الالمعة

لوحات فن اخلط العربي لـ عاطف دال

سيتم بيع األعمال لصالح الالجئني السوريني
Vente au profit
de réfugiés syriens

Les 30 et 31 décembre 2018, se
déroulera à Murcie le Congrès
international
L’ANDALOUSIE,
TERRE DU VIVRE ENSEMBLE :
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

A cette occasion, une vente d’œuvres du célèbre
calligraphe artiste syrien Attef Della est organisée
en soutien aux réfugiés.

organisé par AISA ONG
Internationale.

Exemples de Calligraphie (sur papier, bois brulé, assiette…)

Retracer l’histoire et connaître
la vie des enfants célèbres de
cette terre andalouse, ouvrir un
débat sur l’histoire médiévale
de cette époque, témoin d’un
Vivre Ensemble entre les diverses
communautés juive, chrétienne
et musulmane peut nous aider
dans l’Europe aujourd’hui en
pleine mutation à surmonter les
crises identitaires, sociétales,
migratoires, qui risquent d’aggraver
et de nourrir les antagonismes,
facteurs de violence et générateurs
de peurs. Ce temps de réflexion
fraternel partagé fortifiera la
conviction de toutes celles et tous
ceux qui veulent œuvrer ensemble
à la réconciliation de la famille
humaine et à la promotion de la
culture de paix.

CONGRÈS INTERNATIONAL

L’ANDALOUSIE,
TERRE DU VIVRE ENSEMBLE
Entre mythe et réalité

Plus d’information sur le Congrès :
http://aisa-ong.org/landalousieterre-du-vivre-ensemble-entremythe-et-realite

30 et 31 décembre 2018
Murcie, Espagne

AISA

ONG Internationale

www.aisa-ong.org

. وهو متخصص يف فن اخلط العربي والفنون اإلسالمية1980 ولد عاطف دال يف الرياض عام
 ويعمل،تخرج من مركز الفنون اجلميلة أدهم إسماعيل وكلية الفنون اجلميلة بجامعة دمشق
يف مجال التصميم والطباعة والتصنيع الفني للهويات البصرية يف الشركات الكبيرة يف
 اململكة، شارك يف العديد من املعارض الداخلية والدولية (اإلمارات العربية املتحدة.سوريا
.) اجلزائر،العربية السعودية
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31  و30
ديسمبر

 26و 27
ديسمبر

وثائقي " :ARTEالعصر الذهبي لإلسالم  -عندما كان العالم يتحدث العربية"

صممه وكتبه محمود حسني ،إخراج فيليب كالديرون يف عام 2001

امللحمة األندلسية :قبل وصول املسلمني إلى إسبانيا
لم يكن للحضارة األندلسية وجود عند وصولهم .لقد
وجدوا إسبانيا حتت سيطرة القوط الغربيني.
أقام املسلمون نظاما أكثر تسامحا .وهكذا ُولدت
حضارة أندلسية إسالمية حقيقية ساهم فيها
املسلمون واليهود واملسيحيون على حد سواء.
ثالث ثقافات مختلفة تعايشت يف توافق ،فالثقافة
اإلسالمية حتتل مكانة راقية ،وح ّكام األندلس
انتهجوا سياسة تستند على احترام الديانات الكتابية
األخرى .فلم يكن على املسيحيون واليهود أي حرج
يف ممارسة دياناتهم.

"املصير" لـ يوسف شاهني
طوال حياة العالم ابن رشد ،يتم ذِ كر األندلس يف
القرن الثاني عشر كمكان للصدامات بني املتطرفني
املسلمني والعلماء املعنيني بنشر املعرفة.
إن الفيلسوف ابن رشد ،وهو أول مستشار للخليفة
املنصورُ ،عرف بحكمته وتسامحه ونزاهته .لكن
اخلليفة أراد مداهنة األصوليني فأمر بحرق جميع
أعمال الفيلسوف التي لم تؤثر مفاهيمها على عصر
التنوير يف الغرب فقط بل على كل الفكر اإلنساني.
عمل تالميذ ابن رشد وأقاربه على خط نسخ منها
ونقلها إلى ما وراء احلدود.
هذا الفيلم ،من وجهة نظر وثائقية ،يُ ْعلِمنا ً
أيضا
بخصائص احلضارات الثالث الكبرى حلوض البحر
األبيض املتوسط يف القرن الثاني عشر ،ويبني السياق
اجلغرايف والتاريخي ومدى قوة االتصاالت فيما بينها،
سواء كانت سلمية أو عنيفة .يقدم يوسف شاهني
صورة للعالم ابن رشد كرجل ذي علوم ومعارف متعددة
بحيث ساهم بشكل كبير يف إثرائها.
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 27ديسمبر

االستماع الروحي (السماع) واملوسيقى األندلسية

يستخدم مشايخ الصوفية السماع (األغنية الروحية) لتغذية الضمائر .إنها تنقل ،من خالل
أساليب املوسيقى األندلسية نسمات إيجابية تهدئ النفوس وتفتح القلوب إلى نكهة الذكر من
أجل االنتقال من الفكر إلى املعنى.
السلم املوسيقي (سولفيج).
مبناسبة هذا اللقاء ،سيتم تقدمي برنامج يحول مقاطع السماع إلى ّ
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 30ديسمبر

أمسية موسيقية أندلسية مع فرقة «األمل»

من مدرسة األغاني واملوسيقى التقليدية ملؤسسة «جنة العارف»

كان الشعر الصويف يُغنّى يف كابيال مع السماع ،وهو يشكل طريقة خاصة لل ّذكر داخل الطرق
الصوفية.
تستلهم فرقة «األمل» إلهامها من هذا التراث الصويف وهي جزء من تقاليد الغناء األندلسي،
وريث املوسيقى العربية.
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اإلتصال
إسبانيا
البريد اإللكتروني

mounaime.mihit@gmail.com

الهاتف

0034 6 17 81 70 50

فرنسا
البريد اإللكتروني

president@aisafrance.fr

الهاتف

0033 6 22 40 73 86

www.aisa-ong.org

