
تقاريراالربعاء  4  اغسطس  2010   22

وزير اإلعالم اللبناني طارق متري مترئسا الندوة ويبدو محمد بن عيسى والباحث املغربي عبداللطيف كمال

منظر من أصيلة

املفكر اللبناني علي حرب واإلعالمي خالد احلروب

كرسي الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان في مكتبة األمير بندر بن سلطان

امللحقة الثقافية في سفارة املغرب بدمشق تتسلم جائزة الروائي محمد زفزاف للروائي السوري حنا مينا نيابة عنه.

جانب من معرض الكتاب اإلماراتي

معرض الكتاب اإلماراتي وفي اإلطار املدير التنفيذي لهيئة الثقافة والفنون باإلمارات بالل البدور

متري: تجاهل التنوع الثقافي العربي وتضخيم الخصوصيات سلوك في الطريق الضيق
بن عيسى: قوة السياسة واالقتصاد والمعرفة معيار يمنح الثقافة وجودها وجدارتها

تغيير املشهد تهمشه الوقائع.

هوس بالهوية

أما الباحثة والناقدة املغربية رشيدة 
بن مس���عود فترى ان املجتمع في خدمة 
العوملة من خالل التطور التكنولوجي الذي 
أحدثه اإلنسان وانعكس على سوق العمل 
التي تقلصت فيها فرص الشغل وارتفعت 
نسب التسريح، إضافة الى الوقوف على 

مصير الشركات الكبرى.
وبينت ان مسألة اخلصوصية حاضرة 
لدى الغرب مش���يرة ال���ى ان األميركيني 
اكثر هوس���ا بالهوية األميركية والتراث 

األميركي.
ومع إقرارها بأن العوملة مسار تاريخي 
ال رجع���ة فيه إال انها أك���دت ان التعليم 
هو مفتاح أساس���ي ملواجهة س���لبيات 
العومل���ة وتقوية اخلطاب النقدي بإعادة 
االعتبار الى مؤسستني مهمتني هما األسرة 

واملدرسة.

حوار الصراع

الباح���ث املغرب���ي عبداللطيف كمال 
ذهب الى ان احل���وار يحمل في مفهومه 
صراعا مبطنا لنفوذ سياسي أو غيره من 
خالل توظيف الثقافة لتكوين ما يجرى 
ف���ي الواقع، الفتا الى ان املنظور الثقافي 
العروبي هو منظور متنوع وصراع سياسي 
بالدرجة األولى ومظاهر تخفي الصراع على 

امتالك مواقع داخل دوائر السلطة.
أما اإلعالمي الفلسطيني خالد احلروب 
فتطرق الى ان التجربة التاريخية أظهرت 
فشل مشروع وحدة ثقافية حتى أصبحت 
كلمة الوح���دة اليوم مخيف���ة أو مثيرة 
لالستهزاء والس���خرية في عصر عرف 
إعالما معوملا وفضائيات عابرة للحدود 
حيث ال ميكن احلدي���ث عن ثقافة مركز 
واخرى للمحيطة بل حضارة تتعامل مع 

الثقافات املختلفة بنوع من الثقة.

بثنائيات األنا واآلخر أو اإلسالم والغرب 
أو الشرق والغرب في فروع املعرفة هو 
مبنزلة كماشات خانقة تشل الطاقة على 
التفكي���ر بصورة حرة في عصر املفكر 
الرحالة وس���وق عاملية واحدة لألفكار 

واملعارف.
وذكر انه ال عودة الى الوراء في ظل 
التحوالت احلضارية املصاحبة للعوملة، 
موضح���ا ان هذه فرص���ة متاحة أمام 
العرب عليهم أال يفوتوها بسبب الثقافة 
األيديولوجية األحادية الشمولية التي ال 
تنتج سوى العجز وتبقيهم على الهامش 
يجترون املقوالت حول التقدم واحلرية 

والهوية من غير ابتكار وجتديد.
وخلص حرب الى انه لم يعد مجديا 
الوقوف ضد سير العالم ومنطق العصر 
وال يعن���ي ذلك اإلذعان للواقع بقدر ما 
يعني قراءة التح���والت لالنخراط في 
خلق الوقائع وانتاج احلقائق، ومن ال 
يحس���ن خلق الوقائع لكي يساهم في 

املقومات األصلية والوعي باالس����تفادة 
من جوهر فكر العوملة واستيعاب مقولة 

»التنوع في الوحدة«.

االعتراف المتبادل

وإذا كان احل����وار ف����ي املفهوم العام 
يلتصق بالتسامح لفتح باب هذا احلوار 
فإن املفكر والباحث اللبناني علي حرب 
توصل الى ان هذا التسامح يلغم احلوار 
ويطفئ بابه واإلقرار بأخطاء أحد الطرفني 
لذلك يجب كسر هذا املفهوم على قاعدة 
االعتراف املتبادل حي����ث يتزحزح أحد 
الطرفني عن مركزيته واالعتراف بنسبية 

اآلراء.
ورأى ح����رب ان احلضارة واحدة في 
حني ان الثقافة املزدهرة هي مصدر إلنتاج 
التنوع والتفرد في عصر معولم تختلط 
في����ه احلدود بقدر م����ا تتعولم الهويات 

واملشكالت.
وس����اق في ذلك دالئل على ان العمل 

في الندوات الت���ي احتضنتها برامج 
جامعة املعتمد بن عباد في مركز احلسن 
الثاني للملتقيات الدولية  الصيفية وضمن 
موسم أصيلة الثقافي الدولي ال� 32 برزت 
اختالفات القرار وتوحدت الرؤى وفي ندوة 
»حوار الثقافات العربية الواقع والتطلعات« 
لم تفتر خاللها جذوة النقاش املس���ؤول 
وال أحس صاحب رأي أنه مقصى محروم 
من الصعود إلى املنصة لكي يفصح عن 
تصوراته ويدافع عن قناعاته. تقليد لم 
يحد عنه مهرجان اصيلة احلاضن للثقافات 

دون تصادم اخليارات والتوجهات.

صورة نمطية

الن����دوة التي ترأس����ها وزير اإلعالم 
اللبناني طارق متري افتتحها بكلمته التي 
اكد فيها ان احلوار مثله كمثل التفاوض 
وليس فيه الغلبة لألقوى، بل إن احلوار 
هو انعكاس حلركة القوي ويحررنا من 

أسر عالقات القوى.
ورأى متري ان املتحاورين متكافئون 
مادام احلوار هو لقاء بني مختلفني متنوعني 
النمطية  وس����بيل للتحرر من الصورة 
املتمثلة سابقا في مقولة إن القاهرة تكتب 
ولبنان يطبع وبغداد تقرأ، الفتا الى نهضة 
ثقافية وفكرية ال تقل شأنا في دول املغرب 

العربي ودول اخلليج العربية.
وتطرق الى انشغال اخلطاب العربي 
بس����ؤال الهوية الذي يضم����ن لنا ثقافة 
متجانسة واخلشية من التنوع ظنا بأنه 

سبب تفرقة أمة مشدودة الى وحدتها.
مبين����ا ان حوار الثقافات العربية ذو 
طابع بيني ال يذهب مذهب حوار أو صراع 
احلضارات مشددا على أن أهمية التنوع 
الثقافي تكمن في حماية التغيرات الثقافية 
وان نكون شركاء في ذلك احلوار الثقافي 
على الصعيد العاملي مشيرا الى ان جتاهل 
التنوع وتضخيم اخلصوصيات سلوك 

في الطريق الضيق.

محدودية الحوار

وفيما أبدى أمني عام مؤسسة منتدى 
أصيلة محمد بن عيسى قناعته مبحدودية 
احلوار الثقافي العربي التي تعكسه ضآلة 
حجم معرفة بعضنا البعض تساءل كيف 
نتحدث عن االنتماء الى ثقافة عربية ونحن 
جنهل ثقافتنا القطرية، آخذا بعني االعتبار 
ان لكل قطر عربي ثقافته وخصوصيته 
وفنونه التي مرت بفترات قومية ومؤثرات 
ثقافية اجنبية بسبب االستعمار منذ بداية 

القرن ال� 19.
وإميانا بأولوية مخاطبة ذواتنا وفهمها 
قبل توسيع مجال احلوار والتفكير في 
قضايا كوني����ة دون ان يعني ذلك إلغاء 
احلوار والتواصل مع اآلخر، فإن اإلشكالية 
التي تواجه الثقافات العربية حسب رأي 
بن عيس����ى تكمن في كيفية التكيف مع 
الثقافة املعوملة وهي التي ال تنتسب الى 
أمكنة وال تعترف بكيانات جغرافية، وكيف 

ميكن االندماج دون الذوبان فيها.
ووقف بن عيسى في كلمته على حقيقة 
ان قوة السياسة واالقتصاد واملعرفة معيار 
مينح ثقافة ما وجودها وجدارتها وهيمنتها 
التي بها ميكن ان تفرض الثقافة سيطرتها 
وجتذب اليها اآلخرين برضاهم وطواعيتهم، 
بعيدا عن االعتقاد بأن حماية الذات ميكن 
حتقيقها عبر االنغالق والتحصني، داعيا 
الى انفتاح مبني على اساس املواءمة بني 

المشاركون في ندوة »الثقافات العربية«: حوار محدود وتنوع ُمعولم

المدينة البيضاء..

ملتقى الثقافات
أصيلة - بشرى الزين

أصيلة هي.. بتاريخها وبسكانها ومبدعيها وفنانيها، ومثقفيها وضيوفها.
املدينة البيضاء تفتح أبواب بيوتاتها املطلية بزرقة تضاهي صفاء سماء ليلها الساحر، هي احلاضرة احلاملة املستلقية أحياؤها على 
شاطئ »األطلسي« تضرب بقدميها في مياه بحرها املتهادية لتذكر زائرها بأن التاريخ عبر اجلسر وحطت نوارسه في أصيلة وتخاطب ضيفها 
بأحلان العصر دون الرحيل عن أعماق املكان وتس�تعيد معه حكايات األمس بأن أصيلة ليست جارة البحر فقط، بل محج للسياسيني 

واملفكرين واملثقفني والفنانني في منتدى الثقافات وملتقى احلضارات في مهرجانها السنوي الذي جتاوز عمر نشأته ثالثة عقود.
والعارف مبوس�م »أصيلة الثقافي« ال يكاد يذكره حتى يسبقه اس�م »أصيلة« التي منحها اشعاعا ثقافيا وسياحيا ذائعا وجعلها منارة 

للحوار الذي كّرس حقيقة ان الثقافة رافعة قوية لتداول القضايا العاملية امللحة وال تقل شأنا عن العامل املادي احملض.
هكذا تلتقي جسور التس�امح واحلوار فوق بحر أصيلة التي تقع على مشارف املتوسط واملطلة على احمليط األطلسي وقريبا من 
مضي�ق جبل طارق وهي معبر يذكر زائره�ا بزمان »الوصل باألندلس« وبأن املغرب األقصى كان والي�زال قلعة للتواصل مع العالم بعقل 
»متوسطي متسامح« وبأن أصيلة ميدان ينادي بكل اللغات كل سياسي ومثقف وفنان من وراء »األطلسي« و»املتوسط« و»اخلليج« للمشاركة 

واكتشاف مهرجانها السنوي الذي اصبح رمزا لتمازج ثقافي عاملي.

أصيلة
2من 4

»اإلبداع« لحّنا ميناأدب اإلمارات

لم يكن األمر سهال للقاء مبدع اختار العزلة، 
لكن رصيده الروائي وإبداعه الفكري اإلنساني 
رس����م معالم الطريق نحو صنع الزمن الثقافي 
وحلظات محفزة على العمل املنتج وخط سبيال 

ملشاركته االدبية.
عمل الروائي السوري الكبير حنا مينا كان 
حاض����را كمحتفى به في منتدى اصيلة وغائبا 
كضي����ف بذاته نظ����را لظروف����ه الصحية لكن 
»املصابيح الزرق« أضاءت فضاء املنتدى فكان 
قرار جلنة التحكيم بأن الفائز بجائزة املرحوم 
الروائي املغربي محمد زفزاف هو الروائي السوري 

حنا مينا وقد تس����لمتها نيابة عنه الش����اعرة 
وامللحق����ة اإلعالمية في الس����فارة املغربية في 
دمش����ق وفاء العمراني التي كانت حلقة وصل 

بني مينا ومنتدى أصيلة.
ولم تنته حلظات االحتفاء دون كلمة للروائي 
املك����رم حنا مين����ا في فيلم مس����جل نوه فيها 
بأصيلة ومنتداها الثقاف����ي ورعايته ومحبته 
للمبدعني العرب جميعا ومس����اهمته في تالقي 
املثقفني والثقافات، معربا عن ش����كره للقائمني 
وتقديره للجائزة الس����خية التي تخطت القول 

الى الفعل.

احلركة االدبية في االمارات 
العربي���ة املتحدة حققت وفي 
ظ���رف وجي���ز مكان���ة على 
العربية من  الثقافية  الساحة 
حيث االنتاج االدبي وتشجيع 

املهتمني به.
املدينة في  ووسط حديقة 
ساحة سيدي بوخبيزه نصبت 
التراث االماراتي  خيمة نادي 
والت���ي ح���وت 600 نوع من 
اجناس االدب املختلفة جتسد 
املش���هد االدبي ف���ي االمارات 

العربية املتحدة.
املدير التنفيذي لهيئة الثقافة 
والفنون في االمارات العربية 
املتحدة بالل البدور قال ان بالده 
متتاز بوجود مؤسسات ثقافية 
عديدة منها الرسمية ممثلة في 
وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
املجتمع واحمللية التي تتبع كل 
امارة واخرى اهلية وخاصة 
وجلها حت���اول ان تعمل في 
صناعة الكتاب وتقدميه للقارئ 
لالستفادة من املعرفة مبفهومها 

الشامل.
ابو  البدور ان هيئة  وذكر 
ظبي للت���راث والثقافة لديها 
برنام���ج لعدد م���ن املبادرات 
الرئيس���ية في االمارات وهو 
»كلم���ة بالترجم���ة«. اضافة 
الى اح���دى اص���دارات مركز 
االمارات الذي يهتم بالدراسات 

االستراتيجية.
الكتب املشاركة  وافاد بان 
تقرر اهداء نسخة من كل كتاب 
فيها الى مكتبات املغرب حتى 
يكون االدب االماراتي في متناول 

جميع القراء.


