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اللجنة املنظمة
 O.C.A.D.D جمعية ذ. عبد الرحمان قوبي

�سعبة الدرا�سات الإ�سالمية ذ. �سعيد �سبار

�سعبة الدرا�سات الإ�سالمية ذ.  عبد الرحمان الع�سراوي

�سعبة اللغة العربية ذ. عمر مديحي

�شعبة اللغة العربية واآدابها

�شالمية �شعبة الدرا�شات الإ

داب والعلوم الن�شانية بني مالل  كلية الآ

جمعية O.C.A.D.D ال�شفاهية واحلكي من اأجل

ال�شداقة واحلوار والتنمية

جمعية O.C.A.D.D ال�شفاهية واحلكي من اأجل ال�شداقة واحلوار والتنمية

�شارع عمر بن اخلطاب �ص.ب: 811 بني مالل

الهاتف 212-63-21-94-71+

الفاك�ص 212-23-42-48-91+



Les départements de langue et de littérature arabes, des études 
islamiques et l’association OCADD (Oralité, conte pour l’amitié, le dialogue 
et le développement) organisent, le 23 juin 2007, une journée d’étude 
sur  les relations interethniques dans la région de Tadla-Azilal sous le 
thème: 

Islam, judaïsme et  christianisme :

cohabitation, voisinage et dialogue

Les axes de la journée d’étude sont:

1. La cohabitation religieuse entre musulmans et juifs ;

2.	 la	présence	chrétienne	et	son	influence	sur	l’histoire	de	la	
région : l’église et le colonisateur ;

3. les aspects de solidarité sociale et économique entre les 
musulmans et les juifs ;

4. les moussems  juifs et leur impact économique sur la région.

)Complexe culturel( حفل مو�ضيقي ديني باملركب الثقايف    21:00-19.00

ن�سانية ببني مالل. داب والعلوم الإ ـ كلمة ال�سيد عميد كلية الآ

ـ كلمة اللجنة املنظمة.

الرئي�س: ذ. با�سو حمري

من مظاهر التكافل االجتماعي بني  اأتباع الديانات الثالث

10.00-10:30 : �رضورات التعاي�س والتكامل الديني اأمام حتديات العوملة. 
           الدكتور �سعيد �سبار ) كلية الداب بني مالل(

10.30-11:00 :  احل�سور اليهودي باملغرب بني الهوية والندماج:  �سهادات .
الدكتور ليفى �سيمون Levy SIMON )رئي�س املتحف اليهودي بالدار البي�ساء(

�سالمي- اليهودي باملغرب منودجا. 11.00-11:30 :  ثقافة التفاعل وجتاوز ثقافة الت�سادم : الت�سامح الإ

داب بني مالل عبد الرحمان الع�رضاوي - كلية الآ

مناق�ضة  12:30-11.30

الرئي�س: ذ. حممد العاملي

فاق ثنية يف اجلهة: الواقع واالآ العالقات االإ

15.00-15:30 :   التاريخ الجتماعي امل�سرتك بني اليهود وامل�سلمني باجلهة: وثائق و�سهادات .

الدكتور م�سطفى عربو�س -  بني مالل

15.30-16:00 :    الوجود امل�سيحي واأثره على تاريخ اجلهة : ال�ستعمار والكني�سة.

جاك لوفرا  Jacques LEVRAT )مدير املركب الثقايف بني مالل(

16.00-16:30 : التعاي�س بني امل�سلمني واليهود يف املدن العتيقة -مدينة اأبي اجلعد منودجا.
داب بني مالل( الدكتور عمر مديحي ) كلية الآ

وىل اجلل�ضة االأ  12:30-10.30

اجلل�ضة الثانية  17:00-15.00

اجلل�ضة االفتتاحية  10:00-09.00

حفل �ضاي  10:30-10.00

Programme الربنامج

مناق�ضة      17:00-16.30


