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 لثقافة األمازيغيةالدولي لمهرجان ال

 حول موضوع:

 

 "العيش المشترك: األمازيغية وثقافات المتوسط"

 فاس نة   بمدي

 2016 زيوليو 17و 16 و 15 أيام

 

 مقدمة

بشراكة مع مؤسسة روح فاس وشمال جنوب ومركز  جمعية فاس سايس نظمت

l غربي للتجارة الخارجية  البنك الم مؤسسةمكناس و-جهة فاسمؤسسة روح فاس وبدعم من

 زيوليو 17و 16 و 15 أيام مهرجان الدولي للثقافة األمازيغيةلل ةعشر ةيثانال الدورة 

 ." لعيش المشتركا: األمازيغية وثقافات المتوسط" موضوع: حول فاس بمدينة  2016

 

 النهوضب المتعلقة السامية الملكية توجيهاتال في إطار  المهرجان هذاويندرج 

  على التركيز يه المبادرة هذه والغاية من. عام بشكل المغربية والثقافة األمازيغية فةالثقاب

 ويركز. المتوسط األبيض البحر ثقافاتب الماديالمادي وغير  األمازيغي التراث عالقة 

تالقح  عملية في األمازيغية الثقافة ودور واألديان الثقافات بين الحوار على المهرجان

 متماسكة استراتيجيات وضع ، معالسالم على الحفاظ وفينطقة المتوسطية مال في الثقافات

 أنحاء جميع في الديمقراطية والثقافة االجتماعي والتماسك الثقافات بين الحوار لتعزيز

 .المتوسط األبيض البحر منطقة

 

التأكيد على األهمية التاريخية واالجتماعية والحضارية المهرجان إلى  يهدفو

 :رين أساسيينمحوويشمل . األمازيغية والمتوسطيةثقافات ال داخللت



2 

 

لعيش ا: األمازيغية وثقافات المتوسط" محور مخصص للمؤتمر الدولي حول : -

 ". المشترك

 .مخصص لألغنية والشعر محورو-

 

التنمية على في المتوسط براز األثر االيجابي للتعدد الثقافي إليسعى هذا المهرجان  و

الحوار ثقافة بوالتفكير في الوسائل الكفيلة بالرقي  ،والحفاظ على التراث ةافيوالثق ةاالجتماعي

 .والتضامن والتسامح

، سيتضمن المهرجان تظاهرات كبرى لألغنية األمازيغية منتدىوفضال عن ال

والشعبية من خالل منشديها، وشعرائها وفنانيها من مختلف جهات المملكة ومن الخارج 

 كوني. إحياء إلرث أدبي وفني

 عالوة على األغنية والشعر، سيتضمن المهرجان أيضا عدة معارض:و

 معرض الكتب

 معرض المنتجات التقليدية

 معرض األعمال الفنية

 معرض الزربية األمازيغية-        

 

 الدولي نتدىالم

  ديباجة

الثقافات األجنبية بروح من االنفتاح دوما وأبدا الثقافة األمازيغية استضافت قد ل

 " لعيش المشتركا: : األمازيغية وثقافات المتوسط"ار موضوع ياخت يبدوو. السخاءو

... تونسووليبيا سوريا  واإلرهاب في بلدان مثلتصاعد العنف بيتسم دولي في سياق  صائبا

مثقفين تقدميين و علماء دين متنورين وفعاليات حاجة إلى في نحن . ومؤخرا في فرنسا

 نفس الرغبة في السالم والتسامح واالنفتاح. تحدوهم نوايا الحسنة من ذوي الالمجتمع المدني 

. 
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في ج تعدد الثقافات ادمحول سبل إ االمجتمعات الديمقراطية جدال متزايدوتعرف 

حان  قد الوقتيبدو أن و. الحقوق الثقافية لألفراد والجماعات  مع مراعاة اوسلوكياتهمبادئها 

 والتحالف بين الثقافات واألديان. ات وبضرورة التحاورلهويباالعتراف ل

شات النقامن  الكثير تغذمن المفاهيم التي  والديمقراطيةوالتعايش الثقافي  نوعالتإن       

ربكت العولمة ألقد  .على وجه خاص الثالثةبداية هذه األلفية ومع أواخر القرن العشرين  منذ

ث العلمي واإلبداع الثقافي، التكنولوجية واالقتصادية كل المجتمعات العريقة في البح

قناعتها الحضارية، حتى أصبحنا نسمع عن عصر ما بعد اتجاه جعلتها تعيش لحظة شك و

مثل نهاية التاريخ  مغلوطة. وقد تزيده ضبابية مفاهيم ستعمارالحداثة وعن عصر ما بعد اال

مع واإلعالمية وصراع الحضارات في مقابل واقع مختلف تماما صنعته الثورة االقتصادية 

  ظاهرة التثاقف. بروز

للقاءات للتعبير عن في العديد من ا مفهوم "الحضارة"  استخدامة الشائعاء خطاأل منو     

 عرقيةالهويات و المثل األديان والمذاهب والثقافات والتقاليد واأليديولوجيات، مفاهيم أخرى 

خاصة ولكن استعمالها  العشوائي قد ميزاتها ال كل هذه المفاهيم ل أن. صحيح مختلفة، الخال

تتقاسمه آراء ومصالح معاكسة تماما.  هناك شيء واحد فقط  صراعات، أويؤدي إلى 

تصاعدي و و هو "الحضارة". وينبغي اعتبار هذا المفهوم فريدأال  إجماععليه بشرية وال

الفهم، فلن  إذا توصلنا إلى هذاو. يةكونون من معايير وقيم ألنه يتك أكثر من أي وقت مضى

ألننا سنستنتج (  نظرية صمويل هنتنغتون الشهيرة )نسقط أبدا في فخ "صراع الحضارات"

قيمة الفئات البشرية، مما سيسمو بأن هناك حضارة واحدة فقط، والتي تنتمي إليها كل 

 اإلنسان.

 

 أهداف المنتدى

الختالف الثقافي أهمية تداول القضايا المرتبطة بالحق في ا مناقشةا المنتدى روم هذي 

، لما لتداول هذا األمر بين النخب المثقفة ،على وجه متوسطيةوالديني في المجتمعات ال

ثر مهم في إشاعة ثقافة االختالف والدفاع عن شرعيتها وبيان مداخلها أالخصوص، من 

الحقيقية واليات تحقيقها على ارض الواقع، الذي يعاني من ثقافة التعصب واإلقصاء 

ة، مما يجعل من ترسيخ قيم التسامح مدخال مهما في عملية بناء المجتمع والكراهي

الديمقراطي الذي يعيش على قيم التعايش بدل قيم النفي واإلقصاء والتطرف ومصادرة 

إلى اإلسهام في تكريس البناء  نتدىالم اسعى هذيحقوق اآلخرين في الحياة بكل مستوياتها. 

في مجتمعاتنا  الثقافية  اإلقرار بالتعددية :خالل الثقافي والحضاري المطلوب لعل من

بين جميع أطياف  التثاقف و إشاعة مبدأ الحوارالحق في التميز، احترام المتوسطية، 
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، نشر قيم التسامح الديني باعتباره مدخال مهما لنشر إشاعة ثقافة احترام اآلخر، المجتمع

 األمن واألمان في المجتمع.

 

البحر األبيض المتوسط  التنوع الثقافي والحضاري في منطقةاز إبر ومن أهداف المنتدى

)في مقابل الفردية(،  جماعيةال الروحمثل مشتركة وقيم  جذور متعددة الثقافاتب التي تتميز

أنماط ، والروابط العائلية، والبحث عن توازن بين التقليد والحداثةأهمية كرم الضيافة، 

البحر  ضفتيتلك الثقافات التي ازدهرت على طول ث أغنت دائما ترامتبادلة  اجتماعية

، بغض النظر عن المنطقة شعوبوتمتد جذور هذه القيم عميقا بين جميع  األبيض المتوسط.

أفضل وال يزال   اهذا اإلرث اإليجابي قويوال يزال  دين. ال، أو ةلغالو ةثقافالو ةجنسيال

 .شكل من أشكال التطرفحصن ضد أي 

 

 نتدىور المامح

 

 المتوسطثقافات الثقافة األمازيغية و تداخلعن  خية يلمحات تار -

 المتوسطفي والثقافة الشعبية  دور التراث األمازيغي  -

 منطقةفي الواللغوية والتعليم  لثقافيةا يةالتعدد -

 الديمقراطية اإلسالم واألمازيغية و -

 والعلمانية  دينيةالتعددية ال -

  ياالجتماع لتغييرواالحداثة  -

 مكافحة التطرف والعنف في المنطقة -

 حل النزاعات في واللغة دور الحوار  -

 واإلبداع الفني والهجرة التعددية الثقافية  -

 معضلة الالجئين في منطقة االمتوسط -

 

 قضاياالمجتمع المدني لمناقشة ال فعالياتللخبراء والباحثين وسانحة فرصة  نتدىمالوسيكون 

والتنوع الثقافي ودورها في توطيد الديمقراطية والتنمية والتسامح لحوار وا سالمالمتعلقة بال

  .ةاالجتماعي

 


