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مائدة مستديرة # :الثقافة-قوة
منتدى المهرجان فضاء للنقاش والتبادل بين متدخلين وطنيين ودوليين حول القضايا الراهنة لمجتمعاتنا .هذه السنة ،يعود
المنتدى على شكل مائدة مستديرة بمناسبة انطالق جولة مهرجان كناوة في الصويرة .حيث سيناقش السياسي الفرنسي

جوليان دراي ،وسفير جمهورية كوريا بالمغرب معالي السيد كيونغ تشونغ ،ومديرة المجلة الفنية المغربي ة �Dyptik Maga
 zineمريم سبتي ،والكاتب والصحافي خليل الهاشمي اإلدريسي رئيس جمعية أصدقاء غوتنبرغ ،موضوع #الثقافة -قوة،

وذلك يوم السبت  4يونيو  2022صباحا ،عبر مائدة مستديرة ينشطها إدريس بناني.

الثقافة ُتسائل
لم يحدث قط في تاريخ البشرية أن كانت الثقافة في متناول الجميع ،سواء من حيث اإلبداع أو النشر .سواء كان إبداعا شعبيا أو

تجريبيا أو طليعيا  ...لكل تعبير ثقافي اآلن إمكانية الوجود وفرصة للوصول إلى ماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم.تمنح إمكانية

الوصول هذه الثقافة المزيد من القوة والقدرة .اإلبداع الثقافي قوة للتنديد والتغيير والترافع والتحسيس واإلقناع والجمع بين

الناس .الثقافة ،حتى اآلن ،هي واحدة من أقوى أدوات «القوة الناعمة» بما في ذلك ما يتعلق بالعالقات الدولية.

واألمثلة كثيرة ! هل يمكننا قياس تأثير وقوة «ثقافة المانجا» اليابانية على سبيل المثال؟ ما مدى قوة و تأثير المسلسالت التركية

والمسلسالت األمريكية وموسيقى أمريكا الالتينية وفن الطهو اإليطالي وما إلى ذلك؟ ألم تتشكل المخيلة العربية منذ سنوات

بالسينما واألدب المصريين؟ أال تدين كوريا الجنوبية بنفوذها الدولي ألداتها الصناعية بقدر ما تدين بقوتها اإلبداعية؟ ألم يلعب

المشهد المغربي الجديد (موسيقى ،أفالم )...دورا رئيسيا في تشكيل صورة بلد منفتح ومتسامح وتعددي؟

خالل هذه المائدة المستديرة ،سيتساءل المتحدثون عن هذه القوة الثقافية التي لم تعد تقتصر اليوم على التعبيرات الكالسيكية،
ولكنها تحتضن أشكاال جديدة وتعتمد رموزا حديثة ،ومشفرة في بعض األحيان.

تم تحديد موعد لهذا النقاش المثير حول #الثقافة-قوة يوم السبت  4يونيو من الساعة العاشرة صباحا
حتى الواحدة ظهرا ،في فندق  ،Medina Essaouira Spa & Sea M Galleryضمن فعاليات جولة مهرجان كناوة.

منذ سنة  ،2012عندما تم إطالق المنتدى ،شارك أكثر من  160متحدثا في الدورات الثمانية للمنتدى .نقاشات أساسية حول
مواضيع قوية تم إشراكها وجمعت شخصيات من أفق مختلفة ،صناع القرار السياسي ،فاعلون جمعويون ،مفكرون ،فنانون ...
تنوع له مكانة خاصة في مهرجان كناوة الذي يهدف إلى أن يكون ملتقى للتبادل والحوار.

