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ميناء الصيد في شاطئ أصيلة

أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة محمد بن عيسى متحدثا للزميلة بشرى الزين

بن عيسى: الديبلوماسية الكويتية رصينة 
تخدم العمل العربي واإلنساني المشترك

فندق في اصيلة.
األم���ن العام ملؤسس���ة منتدى اصيل���ة محمد بن 
عيسى الذي شغل منصب وزير الثقافة وسفير املغرب 
لدى واش���نطن ووزير اخلارجية يؤم���ن بأن الثقافة 
والديبلوماسية تكمل احداهما األخرى واصفا االولى 
بأنها احمل���رك البراز الدولة في مختلف املجاالت وهي 
سماد مهم للعمل الديبلوماسي واظهار البعد احلضاري 
واالنس���اني ألي دولة، مثمنا في هذا السياق ومشيدا 
باجلهود التي تبذلها الكويت ديبلوماسيا منذ ان كان 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد وزيرا للخارجية 
وعميدا للديبلوماسية العربية والتي يسير على نهجها 
ايضا نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح اآلن ووصفها بانها ديبلوماسية رصينة 
عاقل���ة متأنية وصبورة ال تخ���دم املصلحة اخلاصة 
وامنا العمل العربي واالنس���اني من خالل ما يساهم 
ب���ه الصندوق الكويتي للتنمي���ة العربية، مذكرا بأن 
الكويت دولة تتسم سياستها بالرشد والعقالنية وهذا 
أمر يعرفه ويقدره اجلميع وخير دليل ما أقرته القمة 
االقتصادية التي عقدت في الكويت بإنش���اء صندوق 
احلياة الكرمية مشيرا إلى أن لهذه الديبلوماسية رؤية 

دينامية حتركها.
وفيما إذا كانت هذه الدينامية الديبلوماسية يوازيها 
حوار ب���ن الثقافات العربية قال بن عيس���ى ان ذلك 
ليس باحلدة واملستوى الذي نتطلع اليه، رغم تطور 
آليات التواصل االعالمي فالثقافة مثل الغرس تنمو إذا 
كانت االرض خصبة مذكرا بأن ارض الثقافة هي املناخ 
السياسي في البالد واملناخات العربية ليست كلها بنفس 
اخلصوبة ومع ذلك رأى أن هناك اهتماما بالثقافة وبدأ 
الشعور بأنها مورد أساسي يجب االستثمار فيه وهذا 
يعكس صورة وقدرة ورؤية أي بلد انطالقا من أجواء 
احلرية املتفاوتة في العالم العربي، مؤكدا على أن الثقافة 
كانت أكثر فاعلية من السياسة وأن التواصل في العالم 

العربي اسالكه ثقافية اكثر منها سياسية.

حتدو جاللة امللك محمد السادس رغبة دائمة لتوحيد 
هذه العالقات من خالل الزيارات والتواصل، مشيرا الى ان 
االشقاء في االمارات العربية املتحدة والكويت وغيرهما 
يستجيبون دائما ملا يقوم به املغرب من مشاريع تنموية 
إضافة إلى توافق كامل من هذه الدول واململكة املغربية 

في جميع احملافل واملنظمات الدولية.
بن عيسى الذي رأى أن أصيلة أصبحت محجا لكثير 
من االش���قاء في الكويت والبحرين وقطر ابدى اسفه 
النه لم يوفق حتى اآلن في ان يكون احد هؤالء الزوار 
م���ن اخلليج العربي من الس���باقن في بناء منتجع أو 

ربط الطموح بهاجس تولد بعد غياب طويل خارج 
املغرب، فترة دراسته وعمله في املنظمات الدولية، فعاد 

بحصيلة عن ذاته وبلده والعرب واملسلمن.
احلديث مع وزير الثقافة االسبق ووزير اخلارجية 
الس���ابق في اململكة املغربية محمد بن عيسى يشعرك 
بتواضع اللقاء وغنى الكالم الذي يربط السياسة بالثقافة 
والس���ينما بالتنمية، قيم ولدت لدى بن عيسى فكرة 

مي���الد موس���م اصيلة 
الدول���ي في  الثقاف���ي 
الع���ام 1978 في مدينته 
الصغيرة، وجعلت منها 
ملتقى احلوار بن مختلف 

الثقافات.
الديبلوماسي  قناعة 
العرب  ب���ان  املغرب���ي 
واملس���لمن لي���س لهم 
حضور لدى اآلخر وليس 
فقط في الغرب، بل في 
افريقي���ا واالميركيتن 
ايضا، والسعي الثبات 
الذات سينمائيا مثال في 
كان الفرنسية وسبوليتو 
االيطالية، فلم تكن هناك 
ارضية تعي���د االعتبار 

النفسنا مع انفسنا.
حديث بن عيس���ى 
ل���� »األنب���اء« رأى فيه 
الطريق معبد  ايضا ان 
اساسا نحو الشمال وكان 
بجانبه »مسلك« صغير 
نحو اجلنوب، فكان البد 
من جتاوز القطيعة لدى 

احلديث عن تأس���يس اصيلة في ع���ز احلرب الباردة 
والتجاذبات السياسية في البلدان العربية وبن االنظمة 
واالحزاب التي كانت سائدة بن القومين العرب والبعثين 
واملاركس���ين والليبرالين في هذا املناخ ولد مشروع 

اصيلة.
وم���ن مكتب���ه املتواضع في مركز احلس���ن الثاني 
للملتقيات الدولية، تنطلق رغبات االب الروحي ملنتدى 
اصيلة التي تستجيب لهذا الهاجس بان توظف الثقافة 
واالبداع من اجل التنمية في مدينة صغيرة ليس فيها 
موارد س���وى البحر، دون ميناء او فندق او صيدلية 
ام ماء صالح للش���رب، لكن لديها ثروة االنسان، فبدأ 
االستثمار في الطفل »الزيالشي« وصقل مواهبه حتى 
اصبح شابا عمره 32 عاما ومسؤوال اليوم في مؤسسة 

منتدى اصيلة الثقافي.
وفيم���ا اذا كان منتدى اصيلة وج���د طريقا له الى 
جانب الطريق املعبد نحو الش���مال، ابدى بن عيس���ى 
ارتياحه الى ان جزءا حتقق في بقعة ارض يلتقي فيها 
العربي واالوروب���ي واالفريقي واالميركي ومن جميع 
املستويات من رؤساء دول وحكومات سابقن ووزراء 
ومفكرين وأدباء وفنانن يقيمون جس���ورا للتعارف 
وتبادل اآلراء واخلبرات فتحقق بذلك مش���روع تنمية 
املدينة س���ياحيا بذيوعها وانتشار فكرة موسمها في 
بقاع العال���م التي جتذرت وأوجدت س���بيال للتغيير 
والتطور ليس بالضرورة باجلمال وحده، لكن في ايجاد 
تنمية بش���رية حقيقية وان كان الدعم املادي اساسيا 
حيث حظيت مرافق مدينة اصيلة بدعم من االشقاء في 
اململكة العربية السعودية والكويت واالمارات العربية 
املتحدة، والبحرين وقطر فكان الدعم كامال من الكويت 
لبناء دار »التضامن« وتشييد كورنيش »الصباح« على 

شاطئ اصيلة.
احلضور اخلليجي في موسم اصيلة في دورته ال� 32 
مثلته االمارات العربية املتحدة »كضيف شرف« والعالقات 
املغربية � اخلليجية أكد بن عيس���ى أنها ممتازة حيث 
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المدينة البيضاء..

ملتقى الثقافات
أصيلة - بشرى الزين

أصيلة  هي.. بتاريخها وبسكانها ومبدعيها وفنانيها، ومثقفيها وضيوفها.
املدينة البيضاء تفتح أبواب بيوتاتها املطلية بزرقة تضاهي صفاء س�ماء ليلها الس�احر، هي احلاضرة احلاملة املس�تلقية 
أحياؤها على ش�اطئ »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 مبوسم »أصيلة الثقافي« ال يكاد يذكره حتى يسبقه اسم »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 التسامح واحلوار فوق بحر أصيلة التي تقع على مشارف املتوسط واملطلة على احمليط األطلسي وقريبا 
من مضيق جبل طارق وهي معبر يذكر زائرها بزمان »الوصل باألندلس« وبأن املغرب األقصى كان واليزال قلعة للتواصل مع العالم 
بعقل »متوسطي متس�امح« وبأن أصيلة ميدان ينادي بكل اللغات كل سياس�ي ومثقف وفنان من وراء »األطلسي« و»املتوسط« 

و»اخلليج« للمشاركة واكتشاف مهرجانها السنوي الذي اصبح رمزا لتمازج ثقافي عاملي.

أصيلة
500 مشارك3من 4

بناء نموذجي

اس����تضاف موس����م أصيلة الثقافي 
اليوم في دورته ال� 32 نحو 500 مشارك 
من السياس����ين واملفكري����ن واملبدعن 
واإلعالمين الذين ينتمون الى مختلف 
دول العالم، وميثلون مش����ارب فكرية 
متعددة انسجاما مع التقليد الذي سار 
عليه موسم أصيلة الثقافي الدولي منذ 
انطالقته األولى في العام 1978 ليساهم 
في تفعي����ل التعاون جن����وب � جنوب 
عب����ر التواصل بن ممثل����ن حكومين 
وأولئ����ك املنتمن ال����ى املجتمع املدني 
واحملافل األكادميي����ة العربية وافريقيا 
وآس����يا والفضاء اآليبيري والالتيني � 
األميركي، وذلك عبر احلوار املتكافئ مع 
دول الش����مال على أساس من االحترام 
املتب����ادل للخصوصي����ات احلضارية 

واملقومات الثقافية لكل األطراف.

األمن العام ملؤسسة منتدى 
أصيلة الثقافي محمد بن عيسى 
الديبلوماسي  يحفظ من عمله 
ذكريات جميلة وهو سعيد بعمله 
اآلن رئيسا ملجلس بلدية مدينة 
أصيلة، وال يعتبر نفسه متقاعدا 
بل عامال فاعال انتقل من العمل 
في اجلهاز احلكومي الى العمل 
املدني الذي يجني ثماره من خالل 
احلفاظ عل����ى منوذجية البناء 
البنيات  املدينة وان تكون  في 
متوازنة في املكان واإلنس����ان 
وما يتم حوله م����ن تطور في 
مدين����ة »الفنون« لذلك فالعمل 
في مجل����س البلدية يركز على 
ان تتطور املدين����ة في بنيتها 
وعمارها وطرقها ومرافقها في 

حدود ووفق قوانن صارمة.

بين  كامل  تواف�ق 
الكوي�ت والمغ��رب 
ف�ي جمي�ع القضاي�ا 
والدولي��ة الثنائي�ة 

جانب من »دار التضامن« التي أنشئت بتمويل كويتي


