تكريم ذكرى شمعون ليفي 41 :ديسمبر 6142
تنظم "جمعية أصدقاء متحف التراث اليهودي المغربي"* بمعية "جمعية ميمونة"** وبشراكة مع "المكتبة
الوطنية للمملكة المغربية" الدورة األولى لـ"ملتقيات شمعون ليفي"؛ وذلك يوم  41ديسمبر .6142
هذه التظاهرة ،ذات الطابع الثقافي واألكاديمي ،تخلد ذكرى الفقيد شمعون ليفي الذي رحل عنا هاهي اآلن
خمس سنوات .ذلك المناضل والمدافع عن تعددية مقومات الهوية المغربية ،يعتبر بمثابة بان وحافظ لذاكرة
الوجه المغربي لليهودية.
وتعتزم الجمعيتان تنظيم ملتقى مستلهم من مجمل أعمال شمعون ليفي كل سنة ،يدور حول مختلف
المواضيع المتعلقة بالمكون اليهودي المغربي .وسيتم اللقاء هذه السنة بمقر المكتبة الوطنية للمملكة
المغربية ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ،يُفتتح بكلمة لمستشار صاحب الجاللة محمد السادس،
السيد أندري أزوالي .وستتوالى فقرات الملتقى عبر تقديم وعرض شريط للمخرج يونس لغراري حول
منجزات شمعون ليفي .بعد ذلك سيقوم السيد جامع بيضا ،مدير "أرشيف المغرب" بتقديم "رصيد شمعون
ليفي" بتلك المؤسسة؛ ثم يلي ذلك تقديم وعرض شريط "اليهود المغاربة :مصي ٌر معاكس" ،وذلك من
طرف مخرجه السيد يونس لغراري .وسيختتم اللقاء بكلمتي اختتام يلقيهما كل من رئيس "جمعية أصدقاء
متحف التراث الثقافي المغربي" ورئيس "جمعية ميمونة".
*****
* "جمعية أصدقاء متحف التراث اليهودي المغربي" جمعية تم إنشاؤها سنة  6142باعتبارها جمعية
ثقافية مغربية .وتتمثل أهدافها الرئيسية في ترميم وإعادة االعتبار لكل األماكن التي لها قيمة تراثية مغربية
يهودية ،وفي البحث عن التحف والوثائق وتجميعها ،إما هبة أو اقتناء ،من كل ما من شأنه أن يغني رصيد
متحف الدار البيضاء أو أي مكان آخر مخصص لحفظ التراث المغربي اليهودي .ومن بين تلك األهداف
أيضا تنظيم معارض وأنشطة حول مختلف أوجه الثقافة المغربية وتاريخ المغرب في أبعادهما اليهودية
المغربية ،وإنجاز واستنجاز مختلف أوجه األدوات والحوامل البيداغوجية واألكاديمية والعلمية والتوثيقية
حول الرافد العبري المغربي ،والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة ،مغربية وأجنبية
و ُد َولية من ذوات الصلة المباشرة أو غير المباشرة مع األهداف المبينة أعاله.
][Tapez un texte

www.aamjm.org

www.associationmimouna.org

 منظمة غير،6112  التي قام بتأسيسها مجموعة من الشباب المغاربة المسلمين سنة،"** "جمعية ميمونة
 وغايتها حفظ وإنعاش التراث المغربي اليهودي عبر أعمال تربوية وتثقيفية في،ذات أهداف مربحة
 وذلك، الجانب الثقافي والجانب األكاديمي، وتعمل جمعية ميمونة على مستوى جانبين.أوساط جيل الشبيبة
عن طريق تنظيم "قافلة التراث المغربي اليهودي" وتنظيم محاضرات وأمسيات موسيقية ومعارض
 منحة دراسية لفائدة بعض طلبة جامعة األخوين لالستفادة من6142  وكانت قد اقترحت سنة.متحفية
.سداسي تكويني في باب التبادل بمدينة نيويورك

L’Association des Amis du Musée du Judaïsme Marocain a été constituée en 2013 en tant
qu’association culturelle marocaine. Ses principaux objectifs sont : la restauration de tous lieux
présentant une valeur patrimoniale judéo-marocaine ; la recherche de donations et l’acquisition
d’objets et de documents de nature à enrichir les collections du Musée de Casablanca, ou de tout
autre lieu dédié à la protection du patrimoine judéo-marocain ; l’organisation d’expositions et
d’événements sur les différents aspects de la culture marocaine et de l’histoire du Maroc dans leurs
dimensions juives ; la production et l’encouragement à la production d’outils pédagogiques
académiques, scientifiques ou documentaires sur le judaïsme marocain ; et la collaboration avec les
organismes publics et privés, marocains, étrangers et internationaux ayant un rapport direct ou
indirect avec les objectifs indiqués ci-dessus.
L’association Mimouna qui a été fondée par un groupe de jeunes musulmans en 2007 est une
organisation à but non lucratif qui a pour objectif de préserver et promouvoir le patrimoine judéo
marocain à travers l’éducation de la jeune génération. L’Association Mimouna travaille sur deux
aspects principalement les volets culturels et académiques en organisant la caravane du Patrimoine
judéo-marocain, des conférences, des soirées musicales, des expositions de musées et a proposé
également en 2016 une bourse d’étude qui a offert aux étudiants de l’Université Al Akhawayn la
possibilité de faire un semestre d’échange dans la ville de New York.

Date et heure : mercredi 14 décembre 2016 à partir de 18h30
Lieu : auditorium de la BNRM Avenue Ibn Khaldoun à Rabat
Pour plus d’informations :
Contact mimouna : laziza.dalil@gmail.com
Contact aamjm : myriemkhrouz@gmail.com
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