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الفرن( +ڡي لبنان و Espaceculture_Marseille
بال9اكة مع المعهد
*
>
وترنسفرسيىي يقدمون
شمس ,السبيل,

ملتقى ابن رشد الثالث
3e Rencontres d’Averroès à Beyrouth

أنا إبن رشد

آذار  30و2015 31
الساعة  6.30مسا ًء
6

إن الحوار Pبىن الثقافات ،محلياً كان ،وطنياً أو عالمياً ،هو بأهمية التنفس حيث نعيش ڡي مجتمعات باتت خاضعة ل*عة &ا"تصا"ت
المعولمة.
يعرف لبنان] ،
أك^ من أي بلد آخر ،كيف نتأثر محلياً بأحداث تدور بعيداً عنا.
تحرص ملتقيات إبن رشدm ،
والىي إنطلقت فكرتها من Pب^وت 6ڡي العام  ،2012إنطhقاً من ملتقيات إبن رشد 6ڡي مرسيليا ،ع dتحليل بعض
6
6
6
الحقائق 6ڡي المجتمع من أجل الوصول إ tفهم أفضل للعالم الذي نعيشه ،ڡي لبنان وڡي العالم الذي ينتمي بلدنا إليه ،وڡي مقدمتها
منطقة البحر |
ا"بيض المتوسط.
تطرح الطبعة الثالثة سؤال عن معرفة من هو إبن رشد 6ڡي العام .2015
6
اللتىن تنعقدان 6ڡي  30و
سيذكر
المحاون ،المؤرخون ،عالمو &ا"جتماع ،الصحافيون ،الفنانون ،الذين سيشاركون 6ڡي
الطاولتىن المستدر PتىنP ،
P
|
6
 31آذار ،بمكانة إبن رشد ڡي عه ،عمله الفكري ،وما نقله إ tالعالم الع رىي &ا"سhمي والع رىي المسيحي .ع dهذا ا"ساس تطرح
ملتقيات  2015السؤال عن قيمة هذا &ا"رث ودوره 6ڡي &ا"ضاءة ع dالحقيقة المعاة ،ومن ناحية أخرى التهديدات والتحديات لحرية
التعب^.
P
مجاىي بحسب توفر |
الدخول 6
ا"ماكن
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6
ڡي ال^نامج
ا"ثنىن  30آذار ،الساعة  6.30مساء
P
6ڡي المكتبة العامة لبلدية Pب^وت 6ڡي مونو ,شارع جامعة القديس يوسف ,قرب م*ح مونو )هاتف(01-203026:
6
ن مع ترجمة ا tالعربية(
طاولة مستديرة  : 1أنا ابن رشد ڡي مواجهة ابن رشد )فر P
المتطرفىن،
المسيحيىن
تعرض ابن رشد ،رمز ا"نفتاح الفكري6 ،ڡي زمانه للمhحقة والتجاهل من قبل أبناء وطنه  .كانت أوروبا " تزال تُحكم من
P
P
وكان ا"سhم المعتدل يسعى لhنفتاح ع dالعالم الحر.
والتعب^ 6ڡي الغرب اليوم رمزاً لhعتدال وللتمدن .هل لهذه الحرية حدود؟ أين تبدأ وأين تنتهي حرية
التعب^؟ هل تبقى
أصبحت حرية الفكر
P
P
]
التعب^ فع ً hحرة عندما تؤدي ا tإثارة العنف؟ هل العنف المكتوب أو الشفهي مقبول أك^ من العنف الجسدي؟ هل
حرية
P
6
]
يمكن أن يكون هنالك توازن ڡي هذه الحرية Pبىن ال*ق والغرب؟

6
)صحاڡي(
منسق :بيار أ ىي صعب
محاون :وليد ]ارا ,باحث 6ڡي العhقات الدولية )لبنان( ,مالك شبل )عالم mأن^بولوجيا مختص |
6
با"ديان ،باحث
وا"سhم( )فرنسا  /الجزائر( خولة مطري،
وكاتب مقا"ت ،مؤلف عدد من الكتب المختصة بالعالم الع رىي &
عالمة إجتماع )تونس(
الثhثاء  31آذار ،الساعة  6.30مساء
6ڡي المكتبة العامة لبلدية Pب^وت 6ڡي الباشورة ,بناية الدفاع 6
المدىي – الطابق الثالث )هاتف(01-667701:
طاولة مستديرة  : 2موت ابن رشد 6ڡي مواجهة قيامة ابن رشد
|
|
سا عن تقوية عدوه
ن العالم الع رىي ،ع dا"رجح ،وجود ابن رشد .إن زيادة التعصب مرتبطة بشكل جذري بالغرب .فهو المسؤول ا" P
P
ال*س  :حركة تجد مجدداً جذورها 6ڡي |
6
]
وت^
الوسطى
لhسhم والقرآن
اءة
ر
ق
خhل
من
أفعالها
ر
العصور
ي
وقات
ا"
ڡ
الضائعة
&

وفق مقاييسها.
ا"فعال الغربية أم هو ناجم عن تجذر |
هل التعصب هو ردة فعل ع| d
ا"نظمة العربية؟ هل نخضع لنتائج سياساتنا المحلية السيئة؟ أم أننا
الغ^؟ هل العالم الع رىي كما ا"سhمي بحاجة "عادة إحياء ابن رشد أم تشجيع بروز مفكرين جدد عd
نتحمل نتيجة أخطاء P
قياس عالمنا.

منسق :نزار صغية )محامي(
6
6
سيا)لبنان( ،نزار صاغية ،محامي )لبنان( ,وروجيه
سم^ فرنجية ،عالم
محاون :ني صايغ ،صحاڡي )لبنان(P ،
P
عساف ،م*حي )لبنان(.
لhتصال بالصحافة P :ألىن
ألجميل moultakaibnruchd@gmail.com
ّ
للمعلومات +961 /1 381290 :
SHAMS : http://www.shamslb.org
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RAMI : http://ramimed.com/Je-suis-Ibn-Ruchd-Je-suis-Averroes.html
/ASSABIL : http://www.assabil.com/index
Facebook : https://www.facebook.com/moultaka.ibnruchd

أقيمت ملتقيات ابن رشد 6ڡي Pب^وت بمبادرة من شمس  ,السبيل و جمعية  ،Transeverscitéمرسيليا مع جمعية تمام ،أفينيون.

وبال*اكة مع دار m
الملتقيات هي من انتاج شمس وبالتعاون مع المعهد الفرن 6ڡي لبنان ومنطقة بروفنس-ألب كوت دازور ]
الساڡي.
P
أسس Pتي^ي فابر ملتقيات إبن رشد – مارسيليا 6ڡي العام  1994وأنتجت ]
بال*اكة مع  Espaceculture_MarseilleوFrance Culture

نشر أعمال ملتقى أبن رشد 2014
بهدف تبادل المعرفة ،تم تأسيس ملتقيات إبن رشد 6ڡي Pب^وت mالىي m
تق^ح تبادل
©
ضفىي المتوسط من خhل النقاش m
ا"راء عm d
المىزامن مع مناسبات فنية
ا"و] ،tت*ين |
كتتمة للنسخة |
ا"ول  ،2012ناقشت ملتقيات آذار m 2014
والىي
أقيمت 6ڡي م*ح دوار الشمس وجامعة القدديس يوسف ،موضوع " التبادل
6
الثقاڡي 6ڡي لبنان ،حيوية أم استتباع" وموقعه 6ڡي الحيوية الثقافية والفنية
6ڡي المنطقة المتوسطية و من خhل التبادل ،هل هي لعبة نفوذ وعhقات
سلطوية
ع* 6
جمعت الطاو"ت المستديرات الثhث خمسة ]
كريستىن
محا هم:
P
بابكيان عساف ،إدمون شدياق ،فرنس إيرمن وحسن عباس الذين تناولوا
موضوع " :التبادل 6
الثقاڡي ،إتجاه للتنمية أو إستعمار جديد"  ،روجيه
عساف ،سhم كواكيىي ،مايا زبيب وأورليان m
زوڡي حول موضوع" :المثقفون

والفنانون والتبادل 6
الثقاڡي" ،كلودين دي سولييه] ،بل صمويل عون،
جوليان بطرس وأنطوان بو"د الذين ومن خhل النقاش الفريد
والممىز ناقشوا
P
"الغ« والعوائق أمام التبادل والتعاون 6
	
  موضوع6 :
الثقاڡي
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