
ــة مشرقة 
ّ
الــعــربــي بوصفها مــحــط الــوعــي  فــي 

عددًا  ويتناول  الحديث؛  العربي  التاريخ  في 
ِمــــن اإلشـــكـــالـــيـــات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أثــارتــهــا 
 الــزمــنــيــة التي 

ُ
ــتــيــح املــســافــة

ُ
الـــثـــورة، والــتــي ت

ملناقشتها   
ً
فرصة اليوم  عنها  تفصلنا  باتت 

بموضوعية أكبر.
 الــتــاســعــة مــن املــؤتــمــر الــذي 

ُ
هـــذه هــي الـــــدورة

ُيقام تحت عنوان »الثورة الجزائرية في ذكرى 
ـــن: إعـــــادة قـــــراءة ملــســارهــا، 

ّ
انــتــصــارهــا الـــســـت

ومــكــانــتــهــا، ومـــا تــراكــم مــن ســـرديـــات عــنــهــا«، 
ــدان عــربــيــة  ــلــ ــن عــــــّدة بــ بـــمـــشـــاركـــة بـــاحـــثـــن مــ
ع بن عدٍد 

ّ
 تتوز

ً
 عشرين ورقــة

َ
ُيقّدمون قرابة

من املحاور التي ُيحاولون من خاللها إعادة 
قراءة مسار الثورة ومكانتها وسردياتها.

ــهــا: 
ُ
ل أوَّ رئيسية؛  أسئلة  ثالثة  املؤتمر  يطرح 

د حــرب  ــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة مـــجـــرَّ هـــل كـــانـــت الــ
 
ُ
استقالل ضــّد مستعمر أجنبي، أم هي ثــورة
تـــحـــريـــر األرض واإلنــــســــان  ـــهـــا 

ُ
تـــحـــريـــٍر هـــدف

ها ذات طبيعة 
ّ
وبعث الدولة الجزائرية، أم أن

ها حرُب استقالل وحركة 
ّ
مزدوجة؛ بمعنى أن

تجديد لبناء املجتمع الجزائري وبناء دولته 
اتجاهًا معاكسًا  الثورة  آن؟ وهل شهدت  في 
ألهدافها ومعاديًا لطموحاتها يمكن وصفه 
ــس على 

ُ
ــثــــورة املــــضــــاّدة«، بــــدأ بــالــتــنــاف بــــ »الــ

إلى  وأّدى  إيــفــيــان«،  »اتفاقيات  بعد  السلطة 
النأي عن قيم الثورة وأخالقيتها والبحث عن 
 الثورة انتهت بتحقيق 

َّ
االمتيازات واعتبار أن

 
ُ

ــق
ّ
 الـــثـــالـــث، فــيــتــعــل

ُ
االســـتـــقـــالل؟ أّمـــــا الــــســــؤال

بالدور الهامشي للنخب ومدى تأثير تحييد 
العناصر ذات الخبرة والكفاءة التي أوجدها 
عن   

ً
بعيدة وبقاؤها  الوطنية  الحركة   

ُ
نضال

مراكز القيادة في الثورة.
 
ً
حيل مجموعة

ُ
 ســؤاٍل على اآلخــر، لت

ُّ
يفتُح كل

إلــى مـــآالِت الــثــورة؛ إذ ال ُيمكن فــهــُم مــســارات 
الـــدولـــة الـــجـــزائـــريـــة مــنــذ ســـنـــوات االســتــقــالل 
ــــى وإلـــى الـــيـــوِم دون فــهــم الـــثـــورة ذاتــهــا؛  ولـ

ُ
األ

بات 
ُ
طبيعِتها وأهداِفها، وما شهدته ِمن تجاذ
ب الثقافية فيها.

َ
خ

ُّ
وصراعات، ومكانِة الن

ــي تــحــمــل  ــتــ ــــي مـــحـــاضـــرتـــه االفـــتـــتـــاحـــيـــة الــ فـ
ــثـــورة الــجــزائــريــة في  ــــالت فـــي الـ عـــنـــوان »تــــأمُّ

األكاديمي واملــؤّرخ،  ن«، يتناول 
ّ
الست ذكراها 

نــاصــر الـــديـــن ســعــيــدونــي، الـــثـــورة بوصفها 
كــفــاحــًا وطــنــّيــًا ومــــّدًا ثــوريــًا قــضــى عــلــى نظام 
بمشروع  واســتــبــدلــه  استيطاني  اســتــعــمــاري 
ـــــه إقـــــامـــــة مــنــظــومــة 

ُ
وطــــنــــي جـــــــزائـــــــري، هـــــدف

ق 
ّ
حق

ُ
اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة ت

تاريخية تندرج  الــجــزائــرّيــن، وظــاهــرة  آمـــال 
د حدٍث حربي  في الزمن الطويل، وليس مجرَّ

محدود زمنّيًا.
»املسألة  ــف 

ّ
مــؤل يتناولها  التي  املسائل  وِمــن 

الثقافية في الجزائر: النخب - الهوية - اللغة: 
دراسة تاريخية نقدية« )2021( في املحاضرة، 
ــلــطــة والــشــرعــيــة بــعــد االســتــقــالل،   الــسُّ

ُ
مــســألــة

الــجــزائــريــة والعربية  الــتــاريــخــيــة  والــكــتــابــات 
الجزائرية، واملنطلقات  الثورة  واألجنبية عن 
املــنــهــجــيــة الـــتـــي تــمــّكــن مـــن »تــجــديــد مــقــاربــة 
رات  ــتـــصـــوُّ ر ِمــــن الـ ــثــــورة وتـــســـمـــُح بـــالـــتـــحـــرُّ الــ

النمطية السائدة حولها«.
ــعــــاصــــرة فــي   الــفــلــســفــة املــ

ُ
ــاذ ــ ــتـ ــ ويــــتــــنــــاَول أسـ

»جامعة الكويت«، الزواوي بغوره، في ورقته 
ــن مـــنـــظـــور الــفــلــســفــة  »الـــــثـــــورة الـــجـــزائـــريـــة مــ
االجتماعية«، ما يسّميه عملية االختزال التي 

محمد عالوة حاجي

تّموز/  مــن  الخامس   
ُ
لحظة ت 

َ
ل
ّ
مث

يوليو 1962، في الجزائر، تتويجًا 
ــثــــورٍة اســـتـــطـــاعـــت، بــعــد ســـنـــواٍت  لــ
الفرنسي  االستعمار  ضــّد  ح 

َّ
املسل الكفاح  من 

ــُو مـــلـــيـــون ونـــصـــف مــلــيــون  ــقـــط فــيــهــا نـــحـ )سـ
قتيل جزائري بحسب اإلحصائيات الرسمية 
على   )1962  -  1960( الــتــفــاُوض  الــجــزائــريــة( 
 
َ
ــذي اســـتـــمـــرَّ طــيــلــة ــ ــ ــاِء حـــــدٍّ لـــالحـــتـــالل الـ ــ ــهـ ــ إنـ

الــجــزائــريــة )1954   
ُ
الــثــورة ت 

َّ
. تخط

ً
132 ســنــة

الــقــرن  فـــي  الـــكـــبـــرى  ـــبـــرت 
ُ
ــت اعـ الـــتـــي   ،)1962 -

ي، لتكتسي ُبعدًا عامليًا 
ّ
العشرين، إطاَرها املحل

ضمن  مركزية   
ً
مكانة ت 

ّ
احتل فقد  وإنسانيًا؛ 

»مشروع تصفية االستعمار« بفضل تأثيرها 
في محيطها العربي واإلسالمي وبن حركات 

م الثالث«.
َ
ر الوطني في »العال التحرُّ

الذي  ــ  التاريخية«  الدراسات   »مؤتمُر 
ُ

ينطلق
 الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــة 

ُ
يــعــقــده »املــــركــــز

وغدًا  اليوم  بالدوحة  مقّره  في  السياسيات« 
الثورة  ق بتواري 

َّ
ــ ِمن مالحظٍة رئيسية تتعل

انتصارها،  على  عامًا  ن 
ّ
ست بعد  الجزائرية، 

فــي الــنــقــاشــات الــعــربــيــة، خــصــوصــًا فــي حقل 
سردّياتها  وانــحــصــار  التاريخية،  الــدراســات 
ت التأريخ، مع احتفاظها بحضوٍر 

ّ
في سجال

مرهف السليم

ــاردة فـــي مــنــتــصــف شهر  ــبــ ــام الــ ــ ــِد األيــ ــ فـــي أحـ
ـــصـــاالت فــي مبنى 

ّ
شــبــاط/فــبــرايــر، كــانــِت االت

 بسبِب 
ً
ة« مقطوعة طابع الحكوميَّ

َ
سة امل »مؤسَّ

ُعــطــٍل فــي الــكــابــِل الــرئــيــســّي فــي الـــشـــارع، وقــد 
 الــكــابــل 

َّ
ــُهــم »مــؤّســســة االتـــصـــاالت« أن

ْ
أعــلــَمــت

مــقــطــوٌع بسبب أعــمــاِل الــّصــيــانــة فــي الــشــارع 
والترميم«  الحفِر   

َ
»مؤّسسة  

ّ
ألن وذلــَك  الــعــام، 

تقوُم بــإجــراء حفرّيات ضــُروريــة، وقــد قطعوا 
كابل املؤّسسة عن طريق الخطأ.

ــفــًا فـــي »مــؤّســســة 
ّ
 الــســيــد وهـــيـــب مــوظ

ُ
يــعــمــل

املــطــابــع الــحــكــومــيــة«، وبــصــفــتــه مـــســـؤواًل عن 
ــداد طــلــبــات الــتــوظــيــف، فــقــد كـــان حريصًا  ــ إعـ
ــان  ـــــــه كـ

ّ
ــــول إن ــقـ ــ ــــوز الـ ــــجـ ــة، ويـ ــايـ ــغـ ــلـ ــًا لـ ــقــ ــيــ ودقــ

 فــي املبنى على اإلطـــالق، 
ً
ـــة

ّ
ــف األكــثــَر دق

ّ
املــوظ

ـــــَع املـــوافـــقـــات الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
َ

فــلــطــاملــا وض
ُب به 

ُ
هائي بنفس اليوم الذي يطل

ِّ
التوقيع الن

 الــُجــُدد، وذلــك بــنــاًء على 
َ
ــفــن

ّ
املــديــُر أحــد املــوظ

توصياٍت عديدٍة من دوائَر حكومّية ُمختلفة. 
املدير بــدوِرِه كان على درايٍة مباشرٍة بأهّمية 
ٍة 

ّ
بدق وذلــك  الترتيب،  الطلباِت حسَب  مي  مقدِّ

شديدٍة وشرِط عدِم نسياِن أّي طلٍب واملوافقِة 
د. حدَّ

ُ
عليه باملوعِد امل

التي قرأها هذا الصباح هي  الرسائل  إحــدى 
ستعَجل من »مؤّسسة 

ُ
رسالة قادمة بالبريد امل

االتصاالت«:
»أعزائي في مؤّسسة املطابع الحكومّية تحية 
 
ُ
طيبة وَبــعــد، إن الــكــابــل املــقــطــوَع الـــذي يــرِبــط

 
ُ

مــؤّســســتــكــم ال يــــزال قــيــَد الــّصــيــانــة، وُعـــّمـــال
 إصالَح الُعطِل 

َ
يوها يحاولون

ِّ
مؤّسستنا وفن

 بــكــم الخــتــبــاِر 
ُ

ــصــل
ّ
ـــرعـــة، ســنــت ــِه الـــسُّ عــلــى وجــ

بكة في حاِل تّم إصالُح الُعطل«.
ّ

َجودِة الش
 جانبًا ريثما يأتي 

َ
ف

ّ
وضَع السّيد وهيب املغل

الــســّيــد نــائــُب املــديــر، ويــمــرُّ مــن نــاحــيــِة الــبــاِب 
جاِور تمامًا ملكتب وهيب.

ُ
ذاهبًا إلى مكتبه امل

انتهى السيد وهيب من إعــداد الدراسة آلخر 
عه 

ّ
طلب من طلبات التوظيف، وجّهزه لكي يوق

املدير قبل انقضاء اليوم األخير، وأراَد توقيَع 
الثانية  الساعة  عند  دير 

ُ
امل الّسيِد  من  لِب 

ّ
الط

ه ما إن رأى 
َّ
عشرة تمامًا كما جرت العادة، لكن

الثورة الجزائرية في ذكرى انتصارها الستّين

جلَس السيد وهيب إلى 
طاولة معدنية تتوّسُط 

غرفة باردة مليئة باألضابير 
وفي الغرفة ذاتها راح 

الرّجاُل الثالثة يتحرّكون 
كأنّهم رجٌل راحد

تنطلق، صباح اليوم، 
أشغال الدورة التاسعة 
من »مؤتمر الدراسات 

التاريخية« الذي يُنّظمه 
»المركز العربي« في 
مقرّه بالدوحة على 

مدار يوَمين، بمشاركة 
باحثين يّقدمون قرابة 
عشرين ورقة يعيدون 

فيها قراءة مسار الثورة 
الجزائرية ومكانتها 

وسردياتها

يبني المهرجان دورته 
األولى، التي ُتقام 

جنوب إيطاليا بعد أيام، 
على التراث الثقافي 

والماّدي المشتَرك بين 
طرفي المتوّسط

قبل ذلك لن تتمّكَن من الُمغادرة

مهرجان مواِطني المتوّسط دورة أولى في كاتانيا

نقاشاٌت على بُعد مسافة زمنية

يختزل الخطاُب 
الرسمي الثورَة التحريرية 

في بُعدها العسكري

تقاريرنا تؤّكد إخالصك 
ونيلك التصنيف التاسع 

بدرجة تقدير

قراءات وعروض فنّية 
وموسيقية ولقاءات 

مع كتّاب ومفّكرين

حرب استقالل أم قطيعة 
مع الواقع االستعماري 

بكّل مفرداته؟

درويــش  ياسر  يَعتبر  مداخلته،  فــي 
إلى  أّدت  الجزائرية  الثورة  أّن  جزائرلي 
الحضارات«،  »صراع  مفهوم  ظهور 
بأنّها  حربها  لتبرير  فرنسا  سعي  نتيجَة 
بين  بل  أّمَتين،  بين  مواجهة  ليست 
حضارتين؛ الغربية واإلسالمية، مضيفًا 
أّن الفكرة لم تلَق ترحيبًا في الواليات 
التي  الــبــاردة  الحرب  بسبب  المتّحدة 
أيديولوجيَّتين.  بين  صدامًا  شكلت 
انتهاء  المبدأ بعد  لكن، سيُعاد طرُح 
أساسيًا  مفهومًا  ليُصبح  الحرب،  تلك 

في العالقات الدولية.

مقّدمُة »صراع الحضارات«

2425
ثقافة

مؤتمر

قّصة

متابعة

مؤتمر الدراسات التاريخية التاسع

التحريرية  للثورة  الرسميُّ  الخطاُب  يجريها 
فـــي ُبــعــدهــا الــعــســكــري والـــحـــربـــي، ِمــــن خــالل 
 ً

ّ
تــركــيــزه عــلــى الــجــوانــب الــعــســكــريــة، مــســتــدال
الــتــي شــرع بها  الــثــورة  بعملية كتابِة تــاريــخ 
»حزب جبهة التحرير الوطني« في منتصف 
الثمانينيات القرن العشرين، والتي اقتصرت 
ــُب  ــلـــى الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري. يــــذهــــب صـــاحـ عـ

 لُيعِلَمُه 
َ

ــرف
ّ
الــظ  إليه 

َ
َحــَمــل ى 

ّ
نــائــَب املــديــر حت

ـــروريـــة 
ّ

ــيـــاطـــاِت الـــض ــتـ ــــخــــاِذ االحـ
ّ
بــــضــــرورِة ات

بسبِب انقطاِع الكابل، فأثنى عليه نائُب املديِر 
 
ٌ
ُه شــاردة

ُ
ــِف الــذي ال تفوت

ّ
واصــفــًا إيـــاُه بــاملــوظ

الــتــي ال   
َ
الـــعـــبـــارة ــظــِه 

ْ
لــلــف وال واردة، مــقــهــقــهــًا 

يستخدُمها كثيرًا. كانت الساعة قد تجاوزِت 
الثانية عشرة بثالث دقائق بسبب نكتة نائب 
 املدير قد 

ّ
املدير، وعندما أدرك السيد وهيب أن

ه في أحد األقسام األخرى، 
ّ
 أن

َّ
غادر مكتبه، ظن

ه إذا مــا انتهى 
َ
ـــه قــد يــعــود مــجــّددًا ليسأل

ّ
وأن

كما يحدث  الطلبات الســتــالمــهــا،   مــن  تمامًا 
دير 

ُ
امل مــزاِج  في بعض األحيان فقط، بحسِب 

والــربــع،   عشرة  الثانية  الساعِة  عند  الــيــومــّي. 
حينما كـــان الــســيــد وهــيــب يــنــظــُر مــن مكتِبه، 
ب الباب لكي يرى املدير الذي سيمّر من 

ّ
ويترق

املمّر الحصرّي املواجه لغرفته، والــذي يؤّدي 
الى غرفة املدير في الطابق الُعلوي، لكي يسأله 
توقيَع الطلِب األخير، الذي كان من املفترض 
 رجاٍل حليقي 

ُ
أن يتّم قبل ربع ساعة. أتى ثالثة

الرؤوس من املنتصف، مع بعض الشعر حول 
ى 

ّ
األطــراف، يرتدون بدالت رملّيٍة داكنٍة، تتدل

 سوداء، ثم دخلوا 
ُ

من جيوِبها الُعليا مناديل
مكتبه؛ وبــعــد أن انــتــشــَر خــبــُر قــدوِمــهــم، تــرك 
جــمــيــُع املــوظــفــن أشــغــالــهــم ملــراقــبــة زمــيــلــهــم 

والضيوف الذين دخلوا غرفته. 
)كاتب من سورية(

 ،
َ
الثورة  

ّ
أن إلى   )2018( والحّرية«  »الشمولية 

والثورة الجزائرية تحديدًا، ال يمكن اختزالها 
ها عملية شديدة 

ّ
في البعد العسكري، بُحكم أن

السياسية  التجربة  جهة  ِمــن  ســواء  التعقيد، 
التكوينية  عناصرها  أو  الثورة،  عن  السابقة 
والبنيوية، أو طرائقها وأساليبها في الكفاح، 
أو في آثارها وأبعادها وآفاقها، أو في نوعية 

الفاعلن االجتماعّين القائمن بها.
الزمن  الجزائرية في   

ُ
»الــثــورة وتحت عنوان 

الطويل«، ُيضيء أستاذ التاريخ في »جامعة 
الدين  نــور  الــقــادر« بقسنطينة،  األمــيــر عبد 
ثنيو، على خاصّيٍة تمنُح الثورة الجزائرية 
ــهــا في 

ُ
قيمتها واعــتــبــارهــا؛ وهـــي »انــخــراط

ينطوي على مستقَبل  الــذي  املعاصر  الزمن 
غــيــر مـــحـــدود اآلفـــــــاق، وال ُيــنــظــر نــهــايــتــه«. 
الــدولــة في  كــتــاب »إشكالية  َيعتبر صــاحــُب 
 )2015( الجزائرية«  الوطنية  الحركة  تاريخ 
ــزال نــشــهــد تــداعــيــاتــه   مـــا نــ

ٌ
 الـــثـــورة حــــدث

ّ
أن

 شـــرح هـــذه الحالة 
َّ
إلـــى الــوقــت الـــراهـــن، وأن

الت في  الــتــاريــخــيــة مــن شــأنــه وضــــُع الــتــحــوُّ
ر الحقًا، أي  فسِّ

ُ
سياقها الفعلي؛ فهي التي ت

ــن فــرنــســا من  بــعــد تصفية االســتــعــمــار، تــمــكُّ

بــنــاء الـــدولـــة ذات الــنــظــام الــجــمــهــوري الــذي 
يستند إلـــى آلــيــة الــديــمــقــراطــيــة مــن نــاحــيــة، 
ــــي تـــجـــســـيـــد الـــشـــعـــار  وإخـــــفـــــاق الــــجــــزائــــر فـ
الــجــزائــريــة  »الـــجـــمـــهـــوريـــة  لـــدولـــتـــهـــا:  األّول 

خرى.
ُ
الديمقراطية الشعبية«، من ناحية أ

ــــق أيــديــولــوجــي لــلــثــورة الــجــزائــريــة؟«، 
ُ
ف

ُ
»أيُّ أ

 الــفــلــســفــة فـــي »جــامــعــة 
ُ
ــنـــوان ورقـــــة أســــتــــاذ عـ

ابة، مصطفى كيحل. وِمن 
ّ
باجي مختار« بعن

األسئلة التي يطرحها صاحُب »جدل الهوية 
في الخطاب الجزائري املعاصر« )قيد الطبع(: 
مـــا نــظــريــة الـــثـــورة الــجــزائــريــة؟ وهـــل لــلــثــورة 
الجزائرية أيديولوجية تستند إليها وفلسفة 
ها؟ وهل كانت الثورة الجزائرية 

َ
توّجه بوصلت

د حرب من أجل االستقالل أم قطيعة مع  مجرَّ
الواقع االستعماري بجميع مفرداته وهدفها 
هـــو تــجــســيــد املـــشـــروع الــوطــنــي الــــذي يــهــدف 
إلــى تحرير األرض واإلنــســان وإقــامــة الــدولــة 

ة؟
ّ
الجزائرية املستقل

المكالمة

البحر بوصفه مصيرًا مشتركًا

الدين  ناصر  يُلقيها  افتتاحية  بمحاضرة  اليوم،  المؤتمر،  أشغال  تنطلق   09:45
الت في الثورة الجزائرية في ذكراها الستّين. من األسئلة  سعيدوني بعنوان تأمُّ
التي تطرحها المحاَضرة: كيف أثَّرت الثورة الجزائرية في محيطها وتمّكنت من 

تخّطي محلّيتها واكتساب بُعد عالمي وإنساني؟

ثالث وآخر جلسات  الجزائرية« عنوان  للثورة  المحلّية  الفاعلية  15:00 »جوانب من 
اليوم األّول، ويتحّدث فيها عبد السالم كّمون عن إشكالية الصراع بين السياسي 
والعسكري إبان الثورة، وعمر بوضربة عن معركة التدويل: استراتيجية جبهة 
الجلسَة  يترأّس  المتّحدة.  األمم  في  الجزائرية  المسألة  لتدويل  الوطني  التحرير 

كمال طيرشي.

10:45 تحت عنوان »اآلفاق الفكرية للثورة الجزائرية«، ُتقام أُولى جلسات المؤتمر 
الذي ينّظمه »المركز العربي« في »معهد الدوحة للدراسات العليا«، وفيها يُقّدم 
الفلسفة  منظور  من  الجزائرية  الثورة  موضوع  حول  ورقًة  بّغورة  الــزواوي 
الزمن  في  الجزائرية  الثورة  بعنوان  ورقًة  ثنيو  الدين  نور  ويقّدم  االجتماعية، 

الطويل. تترأّس الجلسَة آيات حمدان.

12:30 تناقش الجلسُة الثانية، أيضًا، محور »اآلفاق الفكرية للثورة الجزائرية«؛ حيث 
الجزائرية؟،  للثورة  أّي أفق أيديولوجي  مصطفى كيحل ورقًة بعنوان  يقّدم 
نقد  نشأة  الجزائرية:  الثورة  بعنوان  ــًة  ورق جزايرلي  ــش  دروي ياسر  ويقّدم 

االستشراق وميالد صراع الحضارات. يترأُّس الجلسَة حيدر سعيد.

محمد هديب

جزيرة  فــي  كاتانيا،  مدينة  تستضيف 
ــة، الــــــــــدورة األولــــــى  ــالــــيــ ــطــ صـــقـــلـــيـــة اإليــ
ــتــــوّســــط«،  مــــن »مــــهــــرجــــان مـــواطـــنـــي املــ
مـــن 2 إلــــى 6 حــــزيــــران/ يــونــيــو املــقــبــل، 
ــاب 

ّ
لن عــن مــفــّكــريــن وكــت

ّ
بــحــضــور ممث

وفنانن وناشطن شباب وعاملن في 
ــــالم، إضــافــة إلـــى مــؤّســســات  مــجــال اإلعـ
رة في 

ّ
مجتمع املدني، وشخصيات مؤث

والدولية. واختار  ية 
ّ
املحل العاّمة  اآلراء 

القائمون على املهرجان مدينة كاتانيا 
ـــــ وهــــي املـــعـــروفـــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
ــم »مـــديـــنـــة الـــفـــيـــل« مــثــلــمــا ُعـــرفـــت  بـــاسـ
ــ في سعي  بأنها نقطة لقاء متوسطية 
واستبعاد  املشتَرك،  من  االستفادة  إلى 
الحوار بن شمال  الصراع عبر  معاني 

وجنوب البحر.

هوية متوّسطية
ويجيب املهرجان عن سؤال »ماذا تعني 
الهوية املتوسطية؟« بأن شعوب حوض 
التاريخ،  مــدى  على  تفاعلت،  املــتــوّســط 
ل تراث ثقافي  شكَّ

َ
مع بعضها، بحيث ت

ومــــــاّدي مــشــتــرك مـــن الــتــالقــح الــلــغــوي 
واألدبـــــــــي والــــثــــقــــافــــي، ومـــــن الـــعـــالقـــات 
ــالــــح  ــيــــة واملــــصــ ــيــــاســ ــة والــــســ الــــتــــجــــاريــ
ومن  واملتقاطعة،  املشتركة  والتحديات 

الهجرة املتبادلة.
املهرجان مناقشات  برنامج  ويتضّمن 
ــراءات ولــقــاءات مــع مجموعة  عــامــة، وقــ
ــاب واملــفــّكــريــن، وعـــروض أفــالم 

ّ
مــن الــكــت

وعروضًا فنية، وورشًا حوارية متعّددة، 
ومـــعـــارض، فــيــمــا تــجــاوز عــدد ضــيــوف 
ــــة وأربــــــعــــــن شـــخـــصـــًا،  ــئـ ــ ــان املـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ املـ

من. 
ّ
بحسب ما جاء في بيان املنظ

البرنامج:  على  املطروحة  املحاور  ومن 
»البحر األبيض املتوّسط هو مصيرنا 
املـــشـــتـــرك«، و»قـــضـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
و»الحقوق واملواطنة للجميع«، و»جعل 
ـــًا«، و»تـــــحـــــّدي  ــ ــِرنــ ــ ــ ــع املـــــدنـــــي مـ ــمـ ــتـ املـــجـ
ــئـــي«، و»االقــــتــــصــــاد مــن  ــيـ ــبـ الــــتــــحــــّول الـ
أجـــل الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة«، و»الــنــســاء 
فـــي املــجــتــمــع«، و»الـــعـــمـــل املــشــتــرك بن 
الثقافات واألديان«، و»أولوية الشفافية 

وسيادة القانون«.
ــور املـــــهـــــرجـــــان إلــــى  ــهــ ــمــ ســـيـــســـتـــمـــع جــ
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــن، بـــيـــنـــهـــم 
كـــتـــاب  ـــــف 

ّ
مـــــؤل ــة،  ــيــ ــافــ ــعــ الــ ــو  ــ ــ أبـ داوود 

»الــبــحــر الــكــبــيــر: فـــي الــتــاريــخ الــبــشــري 
للمتوّسط«، وبورنا فورست-بجيليس، 

ستخوض  الــتــي  ستامبوليس،  إلــيــتــرا 
تجربة قراءة مسموعة للقّصة املصّورة 
»القدس الصغيرة«. وستامبوليس هي 
الدولي  سة مهرجان »كوميكازن«  مؤسِّ

للواقع الهزلي في رافينا.

دور الحراك الطالبي
ــبــــاحــــث الـــحـــقـــوقـــي املـــصـــري  ــــرح الــ ــطـ ــ ويـ
ــي ـــــ الــــذي ُســجــن ملـــّدة  بــاتــريــك جــــورج زكـ
ــــ  و2021   2020 ــامــــي  عــ بــــن  ــرًا  ــهــ شــ  22
محاضرة حول »دور الحراك الطالبي في 
والقيم  والحريات  الحقوق  ثقافة  تعزيز 

املــشــتــركــة«. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه ستكون 
ــاب وصحافين 

ّ
هــنــاك إســهــامــات مــن كــت

التعبير، ومن  الصحافة وحــّريــات  حــول 
بن املتحدثن الكاتب املصري بالل فضل 
الخطيب.  ديمة  الفلسطينية  واإلعالمية 
ــطــة 

ّ
كـــمـــا تـــتـــحـــّدث هـــبـــة مــــوســــى، املــخــط

»تبديل«،  سة املشاركة لـ العمرانية واملؤسِّ
العمرانين  طن 

ّ
املخط من  وهي مجتمع 

ــداعــــن الســـتـــخـــدام الــــدراجــــات ودعـــم  والــ
الــتــنــقــل غــيــر املــمــكــن فــي مــصــر مــن خــالل 

املعرفة التصميمية والتخطيطية.
ــة  ــدّربــ ــر الــــــزغــــــول، وهــــــي مــ ــمـ ــم سـ ــيـ ــقـ وتـ
 عمل، مستفيدة 

َ
وباحثة وفنانة، ورشة

ــن مـــســـيـــرتـــهـــا املــــهــــنــــيــــة كـــمـــتـــطـــّوعـــة  ــ مــ
ــــي عــــــدد مــن  ـــمـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة فـ

ّ
ومـــعـــل

ثــم  األردن،  فــــي  الـــشـــبـــابـــيـــة  ـــمـــات 
ّ
ــنـــظ املـ

عــمــلــهــا بــالــبــرنــامــج األورومـــتـــوســـطـــي 
سلوفينيا،  »دوَرك« )DAWRAK( فــــــــــي 
حيث قّدمت برامج متنّوعة في الفنون 

م النقدي.
ّ
واألدوات األساسية للتعل

ق 
ّ
الذي يتبنى هوية متوّسطية ال تتعل

بــالــتــجــانــس والــتــوحــيــد، بـــل بــالــوحــدة 
الـــتـــي تـــأتـــي مـــن الـــتـــنـــّوع، وجــيــانــلــوكــا 
ــو أيــضــًا مــديــر املــهــرجــان،  ســولــيــرا، وهـ
ـــف خــبــرتــه فـــي الــســيــاســة وعــمــل 

ّ
ويـــوظ

إنشاء  كيفية  بحث  في  املدني  املجتمع 
هوية البحر املتوّسط على قيم الحقوق 
واملـــســـاواة والــعــدالــة والــتــعــافــي البيئي 

والديمقراطية والحرية.

»حالويال« مريم صالح
ـــيـــة فــتــشــمــل حــفــل 

ّ
ــن ــفـ ــــروض الـ ــعـ ــ أّمـــــــا الـ

ــيــة املـــصـــريـــة مــريــم 
ّ
»حــــالــــويــــال« لــلــمــغــن

صالح، بالتعاون مع املوسيقي اللبناني 
زيـــد حــمــدان، وفــيــه أعــمــال أصــلــيــة لكال 
الفنانن إلى جانب كالسيكيات عربية، 
بــمــا فــي ذلـــك أغــانــي الــشــيــخ إمــــام التي 
اليسارية  الــحــركــات  مــن  أجــيــااًل  ألهمت 
الــعــربــيــة. كــمــا يــفــرد املــهــرجــان مساحة 
لــكــاتــبــة الــقــصــص املــــصــــّورة اإليــطــالــيــة 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( إطاللة كاتانيا على البحر المتوّسط

جزء من لوحة لـ أحمد مرسي، أكريليك على قماش، 1996

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


