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خطة تنفيذية للمحور الثقافي الستراتيجية التنمية

كتب- مصطفى عبد المنعم:

تــحــت رعــايــة ســعــادة الــدكــتــور 
حــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــكـــواري 
والتراث،  والفنون  الثقافة  وزيــر 
أقيم أمس على خشبة مسرح دار 
"كــتــارا"  الثقافي  بالحي  ـــرا  األوب
والمبدعين  الكتاب  تكريم  حفل 
الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي احـــتـــفـــالـــيـــة 
العربية  الثقافة  عاصمة  الدوحة 
حــضــور  الـــحـــفـــل  وشـــهـــد   ،٢٠١٠
ســعــادة وزيــــر الــثــقــافــة والــكــتــاب 
الكتب  تحكيم  ولجنة  المكرمين 
والــمــطــبــوعــات خــــالل احــتــفــالــيــة 

الدوحة. 
ـــــر الــثــقــافــة عــن  وأعــــــرب وزي
ممن  المبدعين  بتكريم  سعادته 
والعربية  القطرية  المكتبة  أثروا 
مؤكدا  والعلمي،  األدبي  بنتاجهم 
انـــه مــن دواعــــي الــشــرف لــــوزارة 
الثقافة أن تختتم سلسلة حفالت 
تــكــريــم الــمــســاهــمــيــن فـــي انــجــاح 
احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة 
األدبــــاء  بــتــكــريــم   ٢٠١٠ الــعــربــيــة 
مسك  وهــو  والمبدعين  والكتاب 

الختام.
كان  انه  الى  الكواري  أشار  كما 
يــتــمــنــى حـــضـــور الـــعـــالـــم الــجــلــيــل 
ــعــزيــز فــضــيــلــة اإلمــــام  والــــوالــــد ال
الذي  القرضاوي  يوسف  والشيخ 
ســـيـــتـــم تـــكـــريـــمـــه الـــــيـــــوم ولـــكـــن 
حــضــوره  دون  حـــالـــت  لـــظـــروف 
عنه  نيابة  التكريم  يتسلم  فسوف 
ابــنــه الــشــيــخ مــحــمــد الــقــرضــاوي 
منا  الشيخ  يبلغ  ان  نتمنى  والــذي 

السالم والتحية.
يتذكر  انه  الثقافة  وزير  وقال 
صاحب  حضرة  له  قاله  ما  جيدا 
حينما  المفدى  البالد  أمير  السمو 
عــــــرض عـــلـــى ســــمــــوه فـــعـــالـــيـــات 
احـــتـــفـــالـــيـــة الــــــدوحــــــة عـــاصـــمـــة 
حينما   ٢٠١٠ الــعــربــيــة  الــثــقــافــة 
قدرتكم  مــن  ثقة  على  ــا  أن قـــال: 
بشكل  االحــتــفــالــيــة  تــنــظــيــم  عــلــى 
هو  أكــثــر  يهمني  مــا  ولــكــن  جــيــد 
مــا بــعــد االحــتــفــالــيــة..لــذلــك فــإن 
الـــدوحـــة لـــن تــتــوقــف عـــن كــونــهــا 

عاصمة مستمرة للثقافة العربية 
وهــنــاك الــعــديــد مــن الــمــؤشــرات 
ـــا مــــاضــــون عــلــى  ـــن ـــتـــي تـــؤكـــد ان ال
الدوحة  لتبقى  الصحيح  الطريق 
العربية،  للثقافة  ومنارة  عاصمة 
أن  مــــن  هـــــذا  عـــلـــى  أدل  ـــيـــس  ول
وتكون  كبيرا  جزءا  الثقافة  تحتل 
االستراتيجية  محاور  من  محورا 
الــتــي عــرضــهــا ســمــو ولــي الــعــهــد.. 
وزارة  فـــي  ــا  ــن إن أقــــول  اآلن  وأنــــا 
خطة  وضــع  مــن  انتهينا  الثقافة 
وانتهينا  الثقافي  للمحور  تنفيذية 
منه تماما بما في ذلك الميزانية 
لــيــكــتــمــل الــتــخــطــيــط الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــحــور الـــثـــقـــافـــي لــنــجــعــل مــن 

الدوحة وقطر منارة ثقافية.
لــكــم  أزف  الـــــكـــــواري:  وقــــــال 
أن  الحـــظ  جميعكم  ولــعــل  أيــضــا 
مــجــلــة الـــدوحـــة صــــدرت مــؤخــرا 
بــالــشــكــل الـــــذي كــنــا نــتــطــلــع الــيــه 
عليها  للقائمين  الــشــكــر  ونــوجــه 
الــى  لتصل  ايــضــا  سبقوهم  ومـــن 
العدد  صدر  حيث  المستوى،  هذا 
األول من المجلة بشكلها الجديد 
ومـــعـــه كـــتـــاب طــبــائــع االســـتـــبـــداد 

لـــيـــضـــيـــف الـــــــى قـــيـــمـــة الـــمـــجـــلـــة 
بــأن  ونــعــدكــم  واالدبــيــة  الثقافية 
كل  مع  جديد  كتاب  هناك  يكون 
في  أثـــرت  الــتــي  الكتب  مــن  عــدد 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة وتــتــنــاســب مع 

الوقت الراهن.
كما أعلن الكواري انه بعد انتهاء 
الصيف سيكون مع مجلة الدوحة 
الهتمام  نــظــرا  لــألطــفــال  مــرفــقــا 
وإيمانها  االطــفــال  بعالم  الــــوزارة 
لــألطــفــال،  الــثــقــافــة  دور  بأهمية 
وصرح بأن الكتاب الثاني سيكون 
عدد  ذلــك  وسيلي  المأثورات  عن 

من الكتب التراثية.
بأن  الثقافة  وزيـــر  صــرح  كما 
الوزارة تسعى الى تطوير المسرح 
الــقــطــري وذلـــك تــم بــالــفــعــل من 
لتحقيق  عــمــلــيــة  خــطــوات  خـــالل 
المعنيين  مــع  لــقــاء  ومــنــهــا  ذلـــك 
كان  حيث  بالمسرح،  والمهتمين 
اللقاء معهم بناًء ومثمرا للوقوف 
لنمو  الحقيقية  االحتياجات  على 
الــحــركــة الــمــســرحــيــة فـــي قــطــر، 
كـــمـــا تــــم تــغــيــيــر لــجــنــة الــمــســرح 
ـــــوزارة،  ومــعــظــمــهــا مـــن خــــارج ال

وكــــــــان هــــنــــاك لـــجـــنـــة لــتــطــويــر 
الــمــســرح وضـــعـــت خــطــة ورؤيــــة 
كافة  على  الموافقة  وتم  للتطوير 

جوانب الخطة.
كــمــا أعــلــن الـــكـــواري انـــه التقى 
القطريين  المثقفين  مــن  وعــدد 
رؤاهم  طرحوا  الذين  والمبدعين 
لقاء  هــذا  ويعد  الثقافي  للمشهد 
من  متعددة  لقاءات  سيتبعه  أوال 
أجــــل الـــتـــواصـــل الــمــســتــمــر إلثــــراء 

الثقافة في بلدنا.
وزارة  ان  الــــكــــواري  واضــــــاف 
الــثــقــافــة مــواكــبــة أيــضــا لــألحــداث 
ـــــطـــــورات الــــتــــي تــــمــــوج بــهــا  ـــــت وال
مع  التفاعل  خــالل  مــن  المنطقة 
ما يحدث وتنظيم فعاليات هامة 
تــعــبــر عـــن ذلــــك كــمــا حــــدث في 
والتونسية  المصرية  األمسيتين 
لمجموعة  تنظيمهما  تــم  اللتين 
مــــن الــــشــــعــــراء والـــفـــنـــانـــيـــن مــن 
لهذين  وتقديرا  احتراما  البلدين 
ــلــذيــن قــامــا بــإشــعــال  الــشــعــبــيــن ال
فتيل ربيع الثورات العربية، وأكد 
الكواري على انهم مستمرون في 
عاصمة  الـــدوحـــة  لــتــظــل  عــمــلــهــم 

سعادته  وأشــاد  العربية،  للثقافة 
أيـــضـــا بــــــدور جـــامـــعـــة قـــطـــر فــي 
احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة 
المستمر  ودورهــا   ٢٠١٠ العربية 
الى  مشير  الثقافة  لخدمة  ايضا 
حيث  الــوزارة  في  موجود  نموذج 
وزارة  فـــي  الــــدراســــات  لــجــنــة  ان 
تضم  والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة 
٧ أعـــضـــاء ٥ مــنــهــم مـــن أســاتــذة 

جامعة قطر.
ثم كان للمكرمين كلمة ألقتها 
ـــدكـــتـــورة عــائــشــة  نــيــابــة عــنــهــم ال
الشريعة  كــلــيــة  عــمــيــدة  الــمــنــاعــي 
فيها:  قالت  والتي  قطر  بجامعة 
الجميل  المساء  هــذا  في  أحييكم 
التي  وأفكاركم  أرواحكم  بجمال 
في  ولكنها  تختلف  أو  تتفق  قــد 
الــنــهــايــة تــعــود الـــى فــعــل الــخــلــق..
وفعل الخلق يعود للخلق الواحد..

والـــواحـــديـــة هللا فــقــط ومــــا عــدا 
لتبقى  عليه  مختلفا  سيظل  ذلك 

البشرية هي الرابط.
وأشـــــــــارت الـــمـــنـــاعـــي الــــــى ان 
تؤمن  ألنها  هامة  المقدمة  هذه 
ــثــقــافــات  بــتــعــدد الـــحـــضـــارات وال

البعض  بعضها  على  االنفتاح  ومع 
ديننا  بــه  يــنــادي  مــا  منطلق  مــن 
االســـالمـــي وهـــو حــريــة االخــتــيــار 
اتسعت  االخــتــالف..فــكــلــمــا  وحـــق 
الــمــعــرفــة بــثــقــافــات وحـــضـــارات 
اآلخـــــريـــــن كـــلـــمـــا اتـــســـعـــت رؤيــــة 
فعلته  ما  للتفاهم..وهذا  االنسان 
انــفــتــحــت  الـــتـــي  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
وارتـــبـــطـــت بــالــثــقــافــات الــعــربــيــة 
ثــــم تـــجـــلـــى هــــــذا االرتــــــبــــــاط مــع 
العربية.. غير  األخــرى  الثقافات 

أهمية  على  المناعي  واستشهدت 
الثقافة في الوقت الراهن بمقولة 
بن  حمد  الدكتور  لسعادة  شهيرة 
قال:  حينما  الكواري  العزيز  عبد 
ــثــقــافــة تــنــجــز مـــا عــجــزت  إن  ال
الــدول  بين  السياسة  انــجــازه  عــن 

البعض. وبعضها 
وأشــــــارت الــــى ان ثــمــة واقــعــا 
عربيا نعيشه جعل من استمرارية 
العربية  للثقافة  عاصمة  الدوحة 
من  كـــان  انـــه  حــيــث  محتما  أمـــرا 
المفترض ان تكون مدينة سرت 
في  القادمة  المحطة  هي  الليبية 
قافلة احتفاالت العواصم العربية 

تستمر  ان  الــدوحــة  قــدر  ولــكــأنــه 
كــعــاصــمــة لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة في 
العربية  الثقافة  فيه  تبدلت  وقت 
أشادت  ثم  الثورة،  ثقافة  لتصبح 
بوزير  المناعي  عائشة  الدكتورة 
قائلة:  والتراث  والفنون  الثقافة 
من  ابتغي  وال  أقــولــهــا  حــق  كلمة 
يشعر  قــطــري  ..كـــل  شيئا  ورائــهــا 
وزيــر  لــقــدرة  واالعــتــزاز  بالفخر 
بهذا  وزارة  ادارة  عــلــى  الــثــقــافــة 
الـــحـــجـــم والـــــخـــــروج بــاحــتــفــالــيــة 
الـــــدوحـــــة عـــلـــى هــــــذا الـــمـــســـتـــوى 
له،  فتحية  وغيرالمسبوق  الرائع 
مريم  الدكتورة  كذلك  وشكرت 
الوزير  بمكتب  الخبيرة  النعيمي 

على جهودها المتواصلة.
ثــــم تــــم عـــــرض فــيــلــم قــصــيــر 
ـــمـــشـــاهـــد الـــتـــي  يـــلـــخـــص أهــــــم ال
كـــانـــت حــــاضــــرة فــــي احــتــفــالــيــة 
العربية  الثقافة  عاصمة  الدوحة 
وزيـــر  ذلــــك  بــعــد  لــيــضــع   ،٢٠١٠
النقطة  والتراث  والفنون  الثقافة 
ــــجــــازات  األخـــــيـــــرة فــــي دفــــتــــر ان
عاصمة  الدوحة  الحتفالية  ناجح 
مــن   ٢٠١٠ ـــعـــربـــيـــة  ال ـــثـــقـــافـــة  ال

ــاب  ــكــتُ خــــالل تــكــريــم الــــــرواد وال
والــمــبــدعــيــن الــذيــن أســهــمــوا في 
الفعاليات بإصدارات لهم.                                  
والمكرمون هم فضيلة الشيخ 
الدكتور يوسف القرضاوي وتسلم 
الــتــكــريــم نــيــابــة عــنــه ابــنــه محمد 
الـــقـــرضـــاوي، والـــشـــاعـــر فــــاروق 
ســويــلــم  أبـــــو  .أيــــمــــن  ود  شـــوشـــه 
الــجــعــافــرة  يــاســيــن  مـــاجـــد   . ود 
الــمــريــخــي  شـــاهـــيـــن  .ســـيـــف  ود 
و د.عـــائـــشـــة يـــوســـف الــمــنــاعــي و 
النعيمي  عــبــدالــرحــمــن  د.مـــريـــم 
و د . يــوســف مــحــمــد عــبــيــدان و 
د.ســــامــــي جـــاســـم الــمــنــاعــي و د 
.أمية الحسيني أبو السعود والسيد 
مبارك جهام الكواري ود . حسن 
حمد  والسيد  المهندي.  ابراهيم 
شبيب  عــلــي  والــســيــد  الــرمــيــحــي 
الــمــنــاعــي والــســيــد عــلــي الــفــيــاض 
.نبيلة  ود  البوعينين  ود.هــيــفــاء 
عنها  نــيــابــة  وتــســلــمــهــا  الـــــــزواوي 
أمل  ود.  اليوسفي  لطفي  زوجها 
المالكي و السيد.سنان المسلماني 
فــــــــرزات  حــــــــرب  .مــــحــــمــــد  ود 

المناعي وعبدالرحمن 
ود.سيد محمد منور و د.نورة 
الخطيب  ود.حــســام  فــرج  محمد 
والـــشـــاعـــر عــلــي مـــيـــرزا مــحــمــود 
عبداهللا  خالد  الصحفي  والزميل 
الزيارة ود. هدى محمد النعيمي 
ود.أمير تاج السر والسيدة حصة 
المحمود،  خالد  والسيد  العوضي 

ود .نوزاد عبد الرحمن الهيتي .
كــمــا تــم تــكــريــم أعــضــاء لجنة 
تـــحـــكـــيـــم وتـــصـــمـــيـــم اصـــــــــدارات 
أحمد  د .عــلــي  وهـــم  االحــتــفــالــيــة 
الكبيسي ود . ابراهيم شهداد ود 
.حسن رشيد ود .هيفاء البوعينين 
.مــرزوق  ود  النعيمي  .مريم  ود 
بــشــيــر ود .كــلــثــم جــبــر الـــكـــواري 
والسيد  المسلماني  سنان  والسيد 
أمية  ود.  المهندي  حمدان  حمد 
أبو السعود والسيد سلمان المالك 
فؤاد  والسيد  موفق  عمر  والسيد 
التكريم  حــفــل  هــاشــم..وقــدمــت 
بــــدار األوبــــــرا االعـــالمـــيـــة بــدريــة 

حسن من اذاعة قطر.

خالل حفل تكرمي الكتُاب واملبدعني .. وزير الثقافة :

صورة جماعية للمكرمين د.الكواري يستعرض جميع اإلصدارات التي تخللت االحتفالية

د.عـــــائـــــشـــــة املـــــنـــــاعـــــي: واقـــــــــع املـــنـــطـــقـــة يـــــفـــــرض عــــلــــى الــــــدوحــــــة اســـــتـــــمـــــرارهـــــا كـــعـــاصـــمـــة لـــلـــثـــقـــافـــة

علي ميرزا د. عائشة المناعي د حسن رشيد

سنان المسلمانيفاروق شوشةمحمد يوسف القرضاوي يتلقى التكريم عن  والده


